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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε καταβύθιση, διαχωρισμός και
ταυτοποίηση πρωτεϊνών σε οίνους και γλεύκη σε ελληνικές και ξενικές ποικιλίες
σταφυλιών, σε διαφορετικά στάδια οινοποίησης και από διαφορετικές περιοχές. Στις
ελληνικές και ξενικές ποικιλίες που εξετάστηκαν έγινε εντοπισμός, διαχωρισμός και
απομόνωση πρωτεϊνών σε λευκές αρωματικές ποικιλίες οίνων και γλευκών επίσης
από ροζέ και ερυθρές ποικιλίες γλευκών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ποικίλες που
εξετάστηκαν προέρχονται από διαφορετικές περιοχές και έχουν συλλεχθεί από
διαφορετικά στάδια οινοποίησης, άλλα έχουν υποστεί παρόμοια κατεργασία
οινοποίησης.
Για την καταβύθιση των πρωτεϊνών πραγματοποιήθηκαν διάφορες τεχνικές
όπως καταβύθιση με θειικό αμμώνιο, με πολυαιθυνογλυκόλη και με τριχλωροοξικό
οξύ. Στη συνέχεια έγινε διαχωρισμός των πρωτεϊνών με την τεχνική της
ηλεκτροφόρησης σε πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου σε μονοδιάστατη και δισδιάστατη
μορφή.
Τέλος έγινε ταυτοποίηση των πρωτεϊνών με την φασματομετρία ιονισμού
εκρόφησης με λέιζερ παρουσία υποβοηθητικής ουσίας (Maldi). Απώτερος σκοπός της
μελέτης ήταν η ταυτοποίηση ώστε να βρούμε ποιες πρωτεΐνες προκαλούν και είναι
ανθεκτικές στο πρωτεϊνικό θόλωμα.
Από τη ηλεκτροφόρηση προσδιορίστηκε η κατανομή των πρωτεϊνών του
γλεύκους και του οίνου σε διάφορες ζώνες και ακολούθησε η ταυτοποίησή τους. Το
μεγαλύτερο μέρος των πρωτεϊνών εντοπίστηκε στην περιοχή των μικρών έως μέσων
μοριακών βαρών (ΜΒ), οι οποίες φαίνεται να είναι υπεύθυνες για το πρόβλημα που
εμφανίζεται σε λευκούς οίνους και γλεύκη.
Ταυτοποιήθηκαν ως πρωτεΐνες με μοριακό βάρος περίπου στα 24kDa η
θαυματίνη και στα 28kDa η χιτινάση και οι δυο πρωτεΐνες αφθονούν στα
εκχυλίσματα ώριμων σταφυλιών, στις ράγες, στα φύλλα και στις ρίζες. Τέλος
ταυτοποιήθηκε ως πρωτεΐνη με μοριακό βάρος 71kDa, η ινβερτάση.

Λέξεις κλειδιά: χιτινάση, θαυματίνη, ιμβερτάση, καταβύθιση, διαχωρισμός και
ταυτοποίηση πρωτεϊνών σε οίνους και γλεύκη .
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ABSTRACT
This study focuses on the precipitation, separation and identification of
proteins in wines and grape musts in Greek and foreign grape species, at different
wine-making stages and in different areas. Specifically, proteins were isolated from
aromatic white wines must as well as pink and red musts varieties.
The species tested originate from different areas and were collected from
different wine-making stages. However, they have under gone similar wine-making
process.
In order to precipitate proteins, various techniques were performed including
precipitation with ammonium sulfate, polyethylene glycol (PEG) and trichloroacetic
acid. After this stage, proteins were separated through one-dimensional and twodimensional electrophoresis of polyacrylamide gel.
Matrix assisted laser desorption / ionization (MALDI TOF/TOF) was used for
this purpose. The aim of the study was their identification in order to find which
proteins cause protein haze and is resistant to it.
Electrophoresis helped to the protein determination separation of grape must
and wine proteins first in different zones and to their identification afterwards. The
majority of the proteins were identified in the area of small and medium molecular
weight which seems to be responsible for the problem occuring in white wine musts.
Proteins with molecular weight of approximately 24kDa and 32kDa were
identified. Thaumatin and chitinase are two common proteins, that are abundant
inextracts of mature grapes, leaves and roots.
Finally, a protein with molecular weight of 71kDa was identified as vacuolar
invertase.

Keywords: chitinase, thaumatin, invertase, separation, identification of proteins in
wines
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
kDa: kilodalton
pI: Isoelectric Point
PAGE: Ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακρυλαμιδίου
SDS: Δωδεκανοθειϊκό νάτριο
MS: Φασματοσκοπία Μάζας
MALDI: Ιονισμός με laser υποβοηθούμενη με υπόστρωμα
TOF: Ανιχνευτής χρόνου πτήσης – time off light
Tris: Τρις (υδροξυμεθυλ) αμινομεθάνιο
DTT: Διθειοθρεϊτόλη
TEMED: Ν, Ν, Ν΄, Ν΄- τετραμεθυλοδιαμίνη
IAA: Ιωδοακεταμίδιο
TCA: Τριχλωροοξικό οξύ
PR: Pathogenesis related proteins
APS: Υπερθειϊκόαμμώνιο
PEG: Πολυαιθυλενογλυκόλη
TFA: Τρίφθοροοξικόοξύ
ACN: Ακετονιτρίλιο
MeOH: Μεθανόλη
ΜΒ: Μοριακό Βάρος
SO2: διοξείδιο του θείου
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1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1.1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η μελέτη των πρωτεϊνών στο γλεύκος και τον οίνο παρουσιάζει μεγάλο
οινολογικό ενδιαφέρον λόγω του προβλήματος που σχετίζεται άμεσα με αυτές και
αφορά στη δημιουργία θολώματος και ιζήματος στους εμφιαλωμένους οίνους.
Εκτός αυτού του προβλήματος όμως, οι πρωτεΐνες παίζουν σημαντικό ρόλο στην
ποιότητα των οίνων. Είναι υπεύθυνες για την αίσθηση του ‘σώματος’ και επειδή
ενώνονται με πτητικές ενώσεις συμβάλλουν στην διατήρηση της έντασης του
αρώματος. Τέλος επηρεάζουν θετικά την σταθερότητα του αφρού στους αφρώδεις
οίνουςi.
Η φύση και η περιεκτικότητα των πρωτεϊνών στους οίνους φαίνεται να
εξαρτάται αρχικά από την ποσότητα τους στο αρχικό γλεύκος, την ποικιλία, τις
περιβαλλοντικές συνθήκες και στις συνθήκες οινοποίησης 2. Περισσότερες πρωτεΐνες
έχουν οι λευκές αρωματικές ποικιλίες. Είναι φανερό ότι υπάρχει μεγάλο εύρος σε
συνολικό περιεχόμενο πρωτεϊνών που βρέθηκε ανάμεσα σε οίνους που προήλθαν από
διαφορετικές ποικιλίες ή από την ίδια ποικιλία, όταν καλλιεργείται σε διαφορετικές
περιοχές ή σε διαφορετικές χρονιές. Αυτή η ποικιλομορφία οφείλεται σε παράγοντες
που επηρεάζουν το συνολικό άζωτο στα σταφύλια σχετίζονται με την ποικιλία, το
κλίμα αλλά και το έδαφος του εκάστοτε αμπελώνα3. Άλλοι ερευνητές θεωρούν πως
και ο βαθμός ωρίμανσης επηρεάζει την συγκέντρωση πρωτεϊνών στο γλεύκος4,5.
Γενικά, η ποσότητα των πρωτεϊνών αυξάνει όσο ο καρπός ωριμάζει. Είναι
αποδεδειγμένο ότι η σύνθεση των πρωτεϊνών αρχίζει μετά το περκασμό και βαίνει
παράλληλα με την γρήγορη αύξηση των σακχάρων στα σταφύλια. Επιπρόσθετα, τα
πρωτεϊνικά επίπεδα είναι υψηλότερα στις θερμότερες περιοχές6. Η αλκοολική
ζύμωση είναι υπεύθυνη κυρίως για τη διαφορά σε πρωτεϊνικό περιεχόμενο ανάμεσα
σε γλεύκος και οίνο. Τα χαμηλότερα επίπεδα πρωτεϊνών στον οίνο σε σχέση με το
γλεύκος οφείλονται στην υδρόλυση, καθίζηση αλλά και στην μετουσίωση αυτών
λόγω αλλαγών του pH, κατά την ζύμωση.
Είναι, λοιπόν, φανερό ότι η γνώση της ποσότητας των πρωτεϊνών στο
σταφύλι, το γλεύκος και τον οίνο είναι σημαντική για τους οινοποιούς αλλά και τους
παραγωγούς σταφυλοχυμών. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η παρουσία ασταθών
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διαλυτών πρωτεϊνών που μπορεί να γίνουν αδιάλυτες και να δημιουργήσουν
θολώματα και ίζημα.

1.1.1 ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ
Η λέξη οίνος είναι γλωσσικό γέννημα του αρχαϊκού Foîνος-προφέρεται
βοίνος- από το οποίο προέκυψαν όλες οι ξενικές λέξεις (vino ιταλικά, vinho ισπανικά
και πορτογαλικά, vin γαλλικά, wein γερμανικά, wine αγγλικά, winj ολλανδικά κ.ά.).
Η λέξη «κρασί» προέρχεται από τη λέξη κράσις= ανάμειξη, που με τη σειρά
της είναι παράγωγο του ελληνικού θέματος κρά -ινδοευρωπαϊκό θέμα kera(σύμφωνα με το ρήμα κεράννυμι= αναμειγνύω και το ουσιαστικό κρατήρ= σκεύος
ανάμειξης). Η ετυμολογία της λέξης αντανακλά τη συνήθεια των αρχαίων Ελλήνων
να πίνουν το κρασί τους ανακατεμένο με νερό. Οι πρόγονοί μας έπιναν το κρασί τους
με διάφορους τρόπους. Γενικός κανόνας ήταν η ανάμειξη του κρασιού με νερό (σε
αναλογία συνήθως 1:3, οίνος / νερό) ή μέλι.
Η λέξη μούστος είναι κατάλοιπο της ρωμαιοκρατίας που έφτασε μέχρι εμάς
μέσω Βυζαντίου από παραφθορά του ρωμαϊκού mustum, το οποίο επέζησε στις
λατινογενείς γλώσσες (mosto ιταλικά, mout γαλλικά, must αγγλικά, most γερμανικά
κ.ά.).

1.1.2 ΟΙΝΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία:
οίνος καλείται το ποτό που προέρχεται αποκλειστικά από ολική ή μερική αλκοολική
ζύμωση νωπών σταφυλιών ή γλεύκους εκ νωπών σταφυλιών (Νόμος 396/76 ΦΕΚ
198/Α/31-7-1976).
Ο ίδιος ορισμός με κάποιες διευκρινήσεις δίνεται στην νομοθεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης: Οίνος ή κρασί καλείται το προϊόν που παράγεται αποκλειστικά
με αλκοολική ζύμωση, ολική ή μερική, νωπών σταφυλιών, σπασμένων ή όχι, ή
γλεύκους σταφυλιών (Κανονισμός (Ε.Ο.Κ.) 822/87, Παράρτημα Ι. Επίσημη
Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 84/27-3-1987)
Από αυτές τις νομοθεσίες, την εθνική και την ευρωπαϊκή, δίνονται επίσης οι
ορισμοί των νωπών σταφυλιών και του γλεύκους σταφυλιών. Οι κοινοτικοί ορισμοί
έχουν ως εξής:
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Νωπά σταφύλια: ο καρπός της αμπέλου που χρησιμοποιείται στην οινοποίηση,
ώριμος ή έστω ελαφρά ηλιασμένος, που μπορεί να σπαστεί με τα συνήθη μέσα του
οινοποιείου και να υποστεί μόνος του αλκοολική ζύμωση.
Γλεύκος ή μούστος σταφυλιών: το υγρό προϊόν που λαμβάνεται φυσικώς ή με
φυσικές επεξεργασίες από νωπά σταφύλια. Το γλεύκος μετά την παραλαβή του από
τις σταφυλές αποτελεί ένα υγρό θόλο, η πυκνότητα του οποίου κυμαίνεται μεταξύ
1,050 έως 1,130 ή πολλές φορές και περισσότερο.

1.2 Η ΑΜΠΕΛΟΣ
1.2.1 Γενικά
Η άμπελος (Vitis vinifera) ανήκει στην οικογένεια των Αμπελίδων
(Ampelidae, Vitaceae ή Ampelidaceae) και η συστηματική κατάταξή της έχει ως
εξής:
Βασίλειο (Regnum): Plantae
Άθροισμα (Divisio): Magnoliophyta
Κλάση (Classis): Rosidae
Υποκλάση (Subclassis): Dicotyledones
Τάξη (Ordo): Rhamnales
Οικογένεια (Familia): Vitaceae
Γένος (Genera): Vitis
Είδος (Species): V. vinifera
Ο αριθμός των ειδών του γένους Vitis κυμαίνεται γύρω στα πενήντα. Από τα
είδη αυτά, 35 ανήκουν στα «βορειοαμερικανικά» αμπέλια, 15 στα είδη της
Ανατολικής Ασίας κι ένα είδος, αυτό με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, το vinifera, στην
Ευρώπη. Το είδος Vitis vinifera, η άμπελος η οινοφόρος, είναι η ονομαζόμενη,
Ευρωπαϊκή Άμπελος. Το σύνολο σχεδόν των καλλιεργούμενων ποικιλιών αμπέλου
ανήκουν στο είδος αυτό. Η Άμπελος η οινοφόρος, περιλαμβάνει περίπου 6.000
ποικιλίες, η ταξινόμηση των οποίων είναι πολύ δύσκολη.
Ανάλογα με τον προορισμό της κάθε ποικιλίας αυτές διακρίνονται σε:
• Ποικιλίες για οινοποίηση
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• Ποικιλίες για επιτραπέζια χρήση
• Ποικιλίες για σταφιδοποιία
• Ποικιλίες που χρησιμοποιούνται ως υποκείμενα της ευρωπαϊκής αμπέλου για
την αντιμετώπιση της φυλλοξήρας7.

1.2.2 Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΛΕΥΚΟΥΣ
Μέρος των συστατικών του γλεύκους ανευρίσκονται στο κρασί που θα
παραχθεί, ενώ άλλα μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης. Ο
τύπος του κρασιού που θα παραχθεί καθώς επίσης, και οι επεμβάσεις που θα γίνουν
κατά τη διάρκεια οινοποίησής του, βασίζονται στη σύσταση του γλεύκους. Έτσι,
γνωρίζοντας το γλεύκος, γνωρίζουμε τις δυνατότητές που έχουμε για να παράγουμε
το επιθυμητό προϊόν. Η σύσταση του γλεύκους έχει ως εξής:
• Ύδωρ 70-80% Στο νερό βρίσκονται εν διαλύσει τα διάφορα συστατικά
αυτού. Η περιεκτικότητα σε νερό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως την
ποικιλία της σταφυλής, τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, το στάδιο
ωρίμανσης, την εποχή κ.ά.
• Σάκχαρα. Η περιεκτικότητα του γλεύκους σε σάκχαρα κυμαίνεται από 120300 γραμμάρια ανά λίτρο. Εξαρτάται από ένα μεγάλο αριθμό παραγόντων όπως την
ποικιλία της σταφυλής, τις κλιματολογικές συνθήκες πριν τον τρυγητό, την εποχή του
τρυγητού, το βαθμό ωρίμανσης, την υγιεινή κατάσταση της σταφυλής, τον τρόπο
έκθλιψης αυτών κ.ά.
• Οξέα. Τα οξέα που υπάρχουν στο γλεύκος υπάρχουν και στο κρασί. Όταν το
γλεύκος προέρχεται από υγιή σταφύλια, τα οξέα είναι φυσικά συστατικά της
σταφυλής, διαφορετικά, όταν τα σταφύλια έχουν προσβληθεί π.χ. από σήψη, τότε στο
γλεύκος ανευρίσκονται οξέα που προέρχονται από τη δράση των μυκήτων. Τα
κυριότερα οξέα του γλεύκους είναι το τρυγικό, το μηλικό και το κιτρικό, βρίσκονται
σε όλα τα όργανα της αμπέλου και προέρχονται από φαινόμενα μεταβολισμού στα
πράσινα μέρη του φυτού8.
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1.3 ΕΡΥΘΡΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.3.1 Κλασική Ερυθρή Οινοποίηση
Κλασική μέθοδος οινοποίησης ονομάζεται η τεχνική, κατά την οποία
διεξάγονται ταυτόχρονα δυο φαινόμενα:
• Η αλκοολική ζύμωση των σακχάρων του γλεύκους παρουσία των στερεών μερών
της σταφυλής (φλοιοί, γίγαρτα και ενδεχομένως βόστρυχοι)
• Η εκχύλιση των συστατικών των στερεών μερών της σταφυλής από το
υδραλκοολικό διάλυμα που σχηματίζεται κατά την αλκοολική ζύμωση.
Η κλασική μέθοδος της ερυθρής οινοποίησης αποτελείται από έξι στάδια:
1. Έκθλιψη (σπάσιμο) των σταφυλιών με ή χωρίς βοστρύχους (κοτσάνια).
2. Μεταφορά της σταφυλομάζας (σταφυλοπολτού) στα δοχεία οινοποίησης
(δεξαμενές ζύμωσης, βαρέλια,) με ταυτόχρονη θείωση.
3. Αλκοολική ζύμωση των σακχάρων του χυμού της σταφυλής (γλεύκους) παρουσία
των στερεών μερών της, οπότε πραγματοποιείται η εκχύλιση των συστατικών των
μερών αυτών.
4. Διαχωρισμός του ημιζυμωμένου ή αποζυμωμένου γλεύκους (που δεν έχει τελείως
ζυμωθεί) από τα στερεά μέρη (στέμφυλα) προς παραγωγή του οίνου εκροής.
5. Εκκένωση των δεξαμενών από τα στέμφυλα.
6. Πίεση των στέμφυλων προς παραγωγή οίνου πίεσης.
Εκτός από την κλασική ερυθρή οινοποίηση υπάρχουν και ειδικές τεχνικές ερυθρής
οινοποίησης (η οινοποίηση με εκχύλιση σε ατμόσφαιρα διοξειδίου του άνθρακα και η
θερμοοινοποίηση).

1.4 ΛΕΥΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Οι λευκοί οίνοι, κατά γενικό κανόνα, παράγονται από τη ζύμωση του
γλεύκους που προέρχεται από λευκά σταφύλια και η οποία πραγματοποιείται
αποκλειστικά στο χυμό, χωρίς την παρουσία των στερεών συστατικών του
σταφυλιού. Η σπουδαιότερη διαφορά επομένως, ανάμεσα στη λευκή και στην ερυθρή
οινοποίηση είναι ότι η πρώτη δε χαρακτηρίζεται από τη συμπαραμονή των
στεμφύλων μέσα στο χυμό, γεγονός που περιορίζει στο ελάχιστο την εκχύλιση των
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διαφόρων συστατικών των στερεών μερών του σταφυλιού. Κατά συνέπεια ο
διαχωρισμός του γλεύκους οφείλει να ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατό.
Σε αντίθεση βέβαια με τα παραπάνω, υπάρχουν περιπτώσεις που ο λευκός
οίνος παράγεται από ερυθρά σταφύλια, όπως συμβαίνει με τον καμπανίτη οίνο
(Champagne) και περιπτώσεις όπου η ζύμωση μπορεί να γίνει παρουσία στέμφυλων
λευκών ποικιλιών. Αυτοί όμως σπανίζουν και αποτελούν εξαίρεση στην παραγωγή
λευκών οίνων9.
Η λευκή οινοποίηση οδηγεί σε παραγωγή οίνων λευκού χρώματος. Στους
οίνους αυτούς δεν απουσιάζει το χρώμα, απλά αυτό οφείλεται σε κίτρινες χρωστικές.
Η ποικιλία που θα χρησιμοποιηθεί, καθώς επίσης και τα διάφορα στάδια οινοποίησης
που ακολουθούνται καθορίζουν τον τύπο του οίνου που θα παραχθεί.
Τα στάδια της λευκής οινοποίησης είναι τέσσερα:
1. Συλλογή και μεταφορά των σταφυλιών στο οινοποιείο.
2. Έκθλιψη, αποβοστρύχωση, στράγγιση και πίεση των σταφυλιών.
3. Θείωση και διαύγαση του γλεύκους (απολάσπωση).
4. Ζύμωση του γλεύκους

1.5 Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ
Το γλεύκος, που προκύπτει από τη θραύση των ζώντων κυττάρων του
σταφυλιού, μετατρέπεται με την παρέμβαση των ζώντων κυττάρων - των ζυμών και
των βακτηρίων – στον οίνο. Όπως είδαμε και στον ορισμό, πρόκειται για ένα
υδροαλκοολικό διάλυμα οργανικών οξέων, ένα μέρος των οποίων βρίσκεται σε
μορφή αλάτων. Τα συστατικά του οίνου μπορούν να διακριθούν σε τρεις μεγάλες
κατηγορίες που περιέχουν:
• Το ύδωρ
• Τα οργανικά συστατικά: οργανικά οξέα, αλκοόλες, αρωματικές ενώσεις, σάκχαρα πολυσακχαρίτες, φαινολικές ενώσεις, αζωτούχες ενώσεις, ένζυμα, βιταμίνες
• Τα ανόργανα συστατικά: ανιόντα και κατιόντα8.
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2. ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
2.1 Πεπτίδια του οίνου
Τα πεπτίδια παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες λειτουργικές ιδιότητες και μπορεί
να είναι αντιοξειδωτικοί και αντιμικροβιακοί παράγοντες ενώ έχουν ικανότητες
δημιουργίας αφρού και γαλακτωμάτων. Μπορεί να παίξουν, επίσης, σημαντικό ρόλο
στις οργανοληπτικές ιδιότητες ενός οίνου10.
Κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου της ζύμωσης, τα πεπτίδια
αφομοιώνονται από τη ζύμη μαζί με τα ελεύθερα αμινοξέα. Στο τέλος της ζύμωσης,
υπάρχει μια απελευθέρωση των ελεύθερων αμινοξέων και των μικρών πεπτιδίων από
τις ζύμες στον οίνο11,12.
Αυτή η διαδικασία εμφανίζεται πάλι κατά τη διάρκεια της δευτερεύουσας
ζύμωσης στην περίπτωση των αφρωδών οίνων. Μετά από μια περίοδο ανάπαυσης
των κυττάρων, που υπολογίζεται από τους περισσότερους ερευνητές μεταξύ 3 και 9
μηνών13, αρχίζει η αυτόλυση της ζύμης. Κατά τη διάρκεια της αυτόλυσης, λόγω της
διαδοχικής δράσης των διαφορετικών πρωτεάσεων14, οι πρωτεΐνες της ζύμης
υδρολύονται. Κατ' αρχήν, σχηματίζονται τα πεπτίδια και έπειτα αυτά αποδομούνται
σε αμινοξέα. Σε αυτό το στάδιο, στο οποίο η κυτταρική μεμβράνη των ζυμών μπορεί
να είναι άθικτη, τα πεπτίδια χαμηλού και μέσου ΜΒ είναι διάχυτα στον οίνο.
Τα αποτελέσματα των Moreno-Arribas15, δείχνουν ότι η απελευθέρωση και η
αποδόμηση των πεπτιδίων στον οίνο, διαμέσου της δράσης των ενζύμων των ζυμών,
είναι δυο φαινόμενα που συμβαίνουν ταυτόχρονα. Έτσι, εκτός από την
απελευθέρωση διαφόρου μεγέθους πεπτιδίων από την δράση ενδοκυτταρικών
πρωτεασών, παράλληλα συμβαίνει και απελευθέρωση εξωκυτταρικών πρωτεασών
μέσα στον οίνο που υδρολύουν τα πεπτίδια.
Η αυτόλυση των ζυμών προωθείται από την αύξηση της θερμοκρασίας, την
προσθήκη πλασμολυτικών ενζύμων, την μηχανική μεταχείριση των ζυμών και από
άλλους παράγοντες που διευκολύνουν την ενεργοποίηση «λυτικών» ενζύμων από το
κύτταρο16.
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2.2 Πρωτεΐνες του οίνου
Οι πρωτεΐνες που υπάρχουν στους οίνους είναι σε χαμηλές συγκεντρώσεις και
συμβάλλουν ελάχιστα στην θρεπτική αξία. Τα κρασιά περιέχουν ποικίλες ποσότητες
διαφορετικών αζωτούχων ουσιών από τις οποίες οι σημαντικότερες είναι οι
πρωτεΐνες. Στο σταφύλι το άζωτο υφίσταται με την αμμωνιακή και την οργανική
μορφή του (αμινοξέα, πεπτίδια, πρωτεΐνες). Η σχετική ποσότητα αυτών των δυο
μορφών εξελίσσεται (κινείται) κατά την ανάπτυξη του σταφυλιού. Κατά την
ωρίμανση, μειώνεται κατά πολύ το άζωτο, κατά κύριο λόγο η αμμωνιακή του μορφή.
Αυτή η ανόργανη μορφή αζώτου έρχεται συνεχώς στην ράγα και σταδιακά
χρησιμοποιείται για τη σύνθεση αξιοσημείωτων ποσοτήτων αμινοξέων. Τα αμινοξέα
και τα πολυπεπτίδια μετακινούνται τότε διαμέσου των μεμβρανών στο εσωτερικό της
ράγας όπου και σχηματίζονται οι πρωτεΐνες. Οι πρωτεΐνες είναι απαραίτητα δομικά
και λειτουργικά συστατικά όλων των ζωντανών οργανισμών.
Ωστόσο διαθέτουν σημαντική τεχνολογική και οικονομική σημασία επειδή
επηρεάζουν σημαντικά τη καθαρότητα και τη σταθερότητα των κρασιών. Η διαύγεια
είναι ζωτικής σημασίας για την ποιότητα του κρασιού διότι συμβάλει στην πρώτη
εντύπωση στον καταναλωτή, γι’ αυτό είναι απαραίτητο τα κρασιά να παραμένουν
σταθεροποιημένα ανεξάρτητα τις συνθήκες αποθήκευσης.
Η ωρίμανση του σταφυλιού σηματοδοτεί την έναρξη της πρωτεΐνοσύνθεσης
και της σύνθεσης αξιοσημείωτων ποσοτήτων αμινοξέων. Στην ωρίμανση, οι
πρωτεΐνες δεν αποτελούν παραπάνω από 3%, κατά μέσο όρο, του οργανικού αζώτου
της ράγας. Ο φλοιός είναι το μέρος της ράγας που περιέχει τις περισσότερες
πρωτεΐνες, 10-15% του βάρους τους17.
Είναι δύσκολο να απομονωθούν και να χαρακτηριστούν οι πρωτεΐνες, εξαιτίας
της αλληλεπίδρασης τους με φαινολικές ενώσεις και με ένζυμα (φαινολοξειδάσες και
περοξιδάσες). Κάποιες πρωτεΐνες καθιζάνουν λόγω της παρουσίας των φαινολών και
των οξειδασών, ενώ άλλες αλλοιώνονται και μεταβάλλονται18.
Η ποσότητα των πρωτεϊνών στο γλεύκος είναι πάντα μεγαλύτερη από ότι στον
οίνο. Υπάρχει μάλιστα μια γραμμική σχέση ανάμεσα στο γλεύκος και τον οίνο, όσον
αφορά την συγκέντρωση των πρωτεϊνών, η οποία είναι όμως διαφορετική ανάλογα με
την ποικιλία19.
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Στα γλεύκη, η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες κυμαίνεται μεταξύ 20 και
100mg/L. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις γλευκών με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα
(1mg/L) ή και πολύ υψηλή περιεκτικότητα (790mg/L) πράγμα που και στις δυο
περιπτώσεις οφείλεται στις τεχνικές διαχωρισμού και απομόνωσης των πρωτεϊνών.
Η μείωση της συγκέντρωσης των διαλυτών πρωτεϊνών κατά την ζύμωση
οφείλεται στην αποδόμησή τους, στην υδρόλυσή τους ή στην καταβύθισή τους μαζί
με φαινολικές ενώσεις ή μεταλλικά ιόντα20. Επιπλέον και οι ζύμες καταναλώνουν
στοιχεία του γλεύκους: σάκχαρα και πρωτεΐνες. Η ποσότητα των πρωτεϊνών αρχίζει
να μειώνεται μια μέρα μετά την έναρξη της ζύμωσης2, ενώ λίγες πρωτεΐνες
απελευθερώνονται από τις ζύμες κατά την ζύμωση και πρόκειται κυρίως για
μαννοπρωτεΐνες21. Αντίθετα κατά την συμπαραμονή του οίνου με τις οινολάσπες
απελευθερώνονται αρκετές πρωτεΐνες μετά από αυτόλυση των ζυμών. Αυτή η
συνεισφορά, όμως, αν και ευεργετική αφού οι μαννοπρωτεΐνες βοηθάνε στην
ευκολότερη σταθεροποίηση του οίνου, δεν αρκεί για να αντισταθμίσει τις απώλειες
κατά την ζύμωση22,23,24.
Οι διαφορές που υπάρχουν στο γλεύκος και στον οίνο, όσον αφορά στην
συγκέντρωση πρωτεϊνών μπορεί να αποδοθεί τόσο σε φυσικούς όσο και σε
τεχνολογικούς παράγοντες.

Α) Φυσικοί Παράγοντες
Η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες μιας ποικιλίας καθορίζεται από την γενετική
της σύσταση. Κάποιες ποικιλίες αμπελιού παράγουν περισσότερες πρωτεΐνες από ότι
άλλες. Συχνά παρατηρούνται διαφορές και ανάμεσα στην ίδια ποικιλία που παράγεται
στο ίδιο μέρος αλλά διαφορετική χρονιά. Διαφορετικές κλιματικές συνθήκες, όπως
διάρκεια ηλιοφάνειας και βροχοπτώσεων, αλλά και διαφορετικά είδη και
μεταχειρίσεις εδαφών είναι μερικοί από τους παράγοντες που επηρεάζουν την
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες στην ίδια ποικιλία. Άλλος ένας παράγοντας, είναι οι
καλλιεργητικές τεχνικές που εφαρμόζονται, και έτσι μείωση του φορτίου οδηγεί σε
αύξηση των πρωτεϊνών25. Στο ίδιο αποτέλεσμα οδηγεί και ο όψιμος τρύγος, όταν τα
σταφύλια είναι επαρκώς ώριμα4,19.
Στο γλεύκος και τον οίνο η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες ακολουθεί μια
γραμμική σχέση με το pΗ. Αυξάνει όσο αυξάνεται το pΗ. Επιπλέον μεσολαβεί και ο
παράγοντας ποικιλία αφού στο ίδιο pH το γλεύκος μιας ποικιλίας είχε περισσότερες
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πρωτεΐνες από ότι σε μια άλλη ποικιλία19. Και στον οίνο, παρατηρείται η ίδια
αντίδραση με το pH. Τέλος, και η μείωση της συγκέντρωσης των πρωτεϊνών από το
γλεύκος στον οίνο, μπορεί να συνδεθεί με το pH.

Β) Τεχνολογικοί παράγοντες
Η

χρησιμοποίηση

διαφόρων

τεχνικών

οινοποίησης

επηρεάζει

την

περιεκτικότητα των πρωτεϊνών ενός γλεύκους ή ενός οίνου. Οι οίνοι που προέρχονται
από πίεση είναι πιο πλούσιοι σε πρωτεΐνες από ότι ο πρόρωγος. Αυτό το φαινόμενο
εξηγείται από το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις πρωτεΐνες είναι εντοπισμένες
στην επιδερμίδα και τα γίγαρτα των σταφυλιών. Η ποσότητα πρωτεϊνών του γλεύκους
και του οίνου συσχετίζεται με το ποσοστό των διαλυτών στερεών μέσα στο γλεύκος.
Έναντι μιας άμεσης πίεσης, μια φάση προενζυματικής εκχύλισης της σοδειάς
συνοδεύεται από έναν εμπλουτισμό του γλεύκους σε πρωτεΐνες, των οποίων η
συγκέντρωση μπορεί να διπλασιαστεί26. Κατά τη διάρκεια εκχύλισης, η
περιεκτικότητα των πρωτεϊνών αυξάνεται κυρίως στις πρώτες δέκα ώρες.
Στην περίπτωση μιας άμεσης πίεσης, το γλεύκος που προέρχεται από
σταφυλές οι οποίες έχουν αποβοστρυχωθεί, περιέχει πολύ περισσότερες πρωτεΐνες
από αυτό που προέρχεται από ολόκληρες, άθικτες σταφυλές26,27. Μάλλον οι ταννίνες
των ποδίσκων και των βοστρύχων έχουν μια συγκεκριμένη ικανότητα να
καταβυθίζουν τις πρωτεΐνες στο γλεύκος κατά τη πίεση των σταφυλιών. Με τον ίδιο
τρόπο, τα γλεύκη που προήλθαν από μηχανική συγκομιδή σταφυλιών είναι
πλουσιότερα σε πρωτεΐνες, πράγμα που αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα της
πρωτεϊνικής αστάθειας των λευκών οίνων, ορισμένου τύπου αμπέλων. Οι τεχνικές
που ευνοούν την θραύση του φλοιού ή που αυξάνουν το χρόνο της επαφής μεταξύ
των στερεών μερών και του χυμού, οδηγούν σε μια αύξηση στο περιεχόμενο των
πρωτεϊνών των γλευκών.
Η ποσότητα του SO2 επηρεάζει την τελική πρωτεϊνική συγκέντρωση. Η
απουσία επεξεργασίας με SO2 προκαλεί μια μείωση της ποσότητας πρωτεϊνών σε
γλεύκος μιας ποικιλίας, σε σχέση με το ίδιο γλεύκος θειωμένο28. Η δράση του SO2
έναντι των πρωτεϊνών είναι διπλή. Η θείωση, ακόμη και με χαμηλή δόση ευνοεί αφ'
ενός κατά τη διάρκεια της εκχύλισης την εξαγωγή των πρωτεϊνών των στερεών
μερών26 και αφετέρου καθιστά πιθανό να εμποδιστεί η δράση ενός ένζυμου, της
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πολυφαινολοξειδάσης (PPO), η οποία κατακρημνίζει τις πρωτεΐνες αφού βοηθάει
στην δημιουργία συμπλόκων με τις πολυμερισμένες φαινολικές ενώσεις 28,29.

2.3 Η προέλευση των πρωτεϊνών στους οίνους
Οι οίνοι περιέχουν διαφορετικές ποσότητες αζωτούχων ενώσεων, μια από τις πιο
σημαντικές, είναι οι πρωτεΐνες, οι οποίες όμως δεν συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό
στην θρεπτική αξία των οίνων από 15 έως 230 mg/L.
Εντούτοις, οι πρωτεΐνες παίζουν ένα σημαντικό οικονομικό και τεχνολογικό ρόλο
στην οινοποίηση, επηρεάζοντας την σταθερότητα και την καθαρότητα των οίνων. Η
αποσταθεροποίηση των λευκών οίνων είναι ένα από τα πιο κοινά, μη
μικροβιολογικής φύσεως προβλήματα, τα οποία επηρεάζουν σημαντικά την πρώτη
εντύπωση του καταναλωτή. Από τη άλλη πλευρά ο ρόλος των πρωτεϊνών δεν έχει
ερευνηθεί σε βάθος σε ότι αφορά την επίδραση τους στην ποιότητα του προϊόντος
όπως για παράδειγμα τον αρωματικό χαρακτήρα. Επίσης η παρουσία των πρωτεϊνών
είναι σημαντική στη σταθερότητα και στην ποιότητα του αφρού ειδικότερα στους
αφρώδους οίνους.

2.4 Το φορτίο των πρωτεϊνών
Το ηλεκτρικό φορτίο των πρωτεϊνών εξαρτάται από την φύση των αμινοξέων και
το χημικό περιβάλλον. Για παράδειγμα σε υδατικό διάλυμα με pΗ=7 μια πρωτεΐνη
που αποτελείτε στην πλειοψηφία της από βασικά αμινοξέα (λυσίνη, αργινίνη ή
ιστιδίνη) θα έχουν θετικό φορτίο ενώ μια πρωτεΐνη με πλειοψηφία, όξινα αμινοξέα
(ασπαρτικό οξύ) θα έχει αρνητικό φορτίο. Το σημείο εκείνο του pΗ στο οποίο τα
θετικά και τα αρνητικά φορτία της πρωτεΐνης είναι ίσα, ονομάζεται ισοηλεκτρικό
σημείο (pI) και τότε η πρωτεΐνη γίνετε λιγότερο διαλυτή και χάνει την δυνατότητα να
μετακινηθεί μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο. Με βάση τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι όσο
περισσότερο το pΗ ενός οίνου έρχεται κοντά στο ισοηλεκτρικό σημείο της πρωτεΐνης
τόσο περισσότερο χάνει την διαλυτότητα της με αποτέλεσμα να αυξάνετε η
περίπτωση καταβύθισής της. Η σχέση μεταξύ του pH του οίνου και του
ισοηλεκτρικού σημείου της πρωτεΐνης επηρεάζει τη κατιονική φύση των πρωτεϊνών
του οίνου και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη τάση να απορροφούνται ή να έλκονται
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ηλεκτροστατικά με αρνητικά φορτισμένα στοιχεία όπως οι τανίνες, πολυσακχαρίτες
και ο μπεντονίτης.

2.5 Η προέλευση των πρωτεϊνών
Στο αμπέλι η σύνθεση των πρωτεϊνών ξεκινά αμέσως μετά τον περκασμό και
ακολουθεί παράλληλη πορεία συσσώρευσης όπως εκείνης των σακχάρων στη ράγα.
Οι συγκέντρωση των πρωτεϊνών αυξάνετε, με την αύξηση της ωριμότητας της ράγας.
Πρέπει να αναφέρουμε ότι οι πρωτεΐνες ενός κρασιού δεν προέρχονται μόνο από
την ράγα αλλά επίσης και από την επίδραση των ζυμών σε αυτές, επηρεάζοντας την
σύνθεση και την συγκέντρωσή τους με δύο τρόπους:
1. Με την μεταφορά πρωτεϊνών στον οίνο από τη αυτόλυση των ζυμών
(μαννοπρωτείνες)
2. Με την παραγωγή εξωκυτταρικών ενζύμων (πρωτεάσες) που μπορούν να
υδρολύσουν της πρωτεΐνες του μούστου
Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η πλειοψηφία των πολυπεπτιδίων στους οίνους
προέρχονται σχεδόν εξολοκλήρου από την ράγα και οι συγκέντρωση τους
επηρεάζεται από τους ίδιους παράγοντες που επιδρούν στην συγκέντρωση του ολικού
αζώτου στο σταφύλι: κλίμα, έδαφος, ποικιλία, ωριμότητα σταφυλιού κ.α.
Πρέπει να αναφερθεί όμως ότι οι πρωτεΐνες που βρίσκουμε στους οίνους δεν
αντιστοιχούν με τις πρωτεΐνες που υπάρχουν στην ράγα λόγο της πρωτεόλυσης αυτών
και

του

υπερκορεσμού

με

την

επίδραση

του

χαμηλού

pH.

2.6 Τα χαρακτηριστικά των πρωτεϊνών
Ο αριθμός των αμινοξέων και η σειρά της ακολουθίας τους χαρακτηρίζουν
κάθε πρωτεΐνη. Στην πράξη, συνήθως εξετάζεται η μοριακή μάζα της πρωτεΐνης, της
οποίας η μονάδα είναι το Dalton (Da). Μια πρωτεΐνη είναι επίσης ένα ηλεκτρικά
φορτισμένο μόριο, το φορτίο του οποίου ποικίλλει ανάλογα με το pH του γλεύκους
και του οίνου. Το φορτίο καθορίζεται από το ισοηλεκτρικό σημείο ή pI, το οποίο
αντιστοιχεί στο pH στο οποίο η πρωτεΐνη είναι ηλεκτρικά ουδέτερη. Το ισοηλεκτρικό
σημείο καθιστά πιθανό να καθοριστεί το φορτίο της πρωτεΐνης. Πράγματι, σε ένα pH
πιο όξινο από pI της, η πρωτεΐνη φορτίζεται θετικά. Αντιθέτως, σε ένα pH υψηλότερο
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από το pI της, φορτίζεται αρνητικά. Το φορτίο μιας πρωτεΐνης είναι χρήσιμο σε
πρακτικές όπως η προσθήκη μπεντονίτη. Πράγματι, οι μπεντονίτες είναι φορτισμένοι
αρνητικά και έτσι οι θετικά φορτισμένες πρωτεΐνες, στο περιβάλλον του μούστου ή
του οίνου, προσροφώνται στην επιφάνεια του και καταβυθίζονται.
Το προφίλ των μοριακών βαρών των πρωτεϊνών του σταφυλιού είναι ευρύ,
μεταξύ 11 και 190kDa. Εντούτοις, η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των πρωτεϊνών έχει
ενδιάμεσες τιμές ΜΒ, μεταξύ 20 και 70kDa18,30,31. Στα γλεύκη και τους οίνους,
ελάχιστες είναι οι πρωτεΐνες με μεγάλα ΜΒ. Μόνο πολύ σπάνια υπερβαίνουν τα
100kDa32. Οι περισσότερες πρωτεΐνες του οίνου έχουν ΜΒ που κυμαίνεται μεταξύ 20
και 35kDa20,27,33,34,35,36,37,38.
Στο γλεύκος, η επικρατούσα ζώνη είναι σχεδόν ίδια: από 15 έως 25 kDa34.
Μια πρωτεΐνη 28 kDa προσδιορίστηκε σε διάφορα γλεύκη και οίνους των ποικιλιών
Chardonnay και Verdeca, η οποία θα μπορούσε να αντιπροσωπεύσει μέχρι 60% των
συνολικών πρωτεϊνών39. Η συνολική σύνθεση των αμινοξέων των πρωτεϊνών των
γλευκών είναι σχετικά σταθερή από μια ποικιλία αμπέλου σε άλλη.
Ερευνητές πραγματοποίησαν τα ηλεκτροφορητικά προφίλ 17 γλευκών που
προήλθαν από έξι διαφορετικές ποικιλίες αμπέλου και από διαφορετική γεωγραφική
προέλευση. Χρησιμοποιώντας στατιστικά εργαλεία, συνήγαγαν ότι από τα
ηλεκτροφορητικά προφίλ είναι πιθανό να αναγνωριστεί ικανοποιητικά μια ποικιλία40.
Με τα προφίλ των μοριακών μαζών των πρωτεϊνών μπορεί να ποικίλλει
ελαφρώς ανάλογα με τα έτη, αλλά οι κύριες ομάδες των πρωτεϊνών είναι παρούσες
από το ένα έτος στο άλλο3. Αφ' ετέρου, η γεωγραφική προέλευση έχει μικρή επιρροή
στα πρωτεϊνικά προφίλ41. Κατά συνέπεια, οι οίνοι που προέρχονται από την ίδια
ποικιλία αμπέλου αλλά από διαφορετικές περιοχές, παρουσιάζουν παρόμοια
ηλεκτροφορητικά προφίλ 40,42,43.

2.7 Οι πρωτεΐνες του σταφυλιού
Οι σταφυλές περιέχουν φυσικά ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών πρωτεϊνών.
Δεν υπάρχει υψηλή συγκέντρωση πρωτεϊνών σε σύγκριση με κάποια άλλα φρούτα.
Υπάρχει σημαντική αύξηση της συνολικής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες μετά τον
περκασμό και την ανάλυση των πρωτεϊνών με ηλεκτροφόρηση που δείχνει ότι ένας
μικρός αριθμός πρωτεϊνών συντίθενται σε σημαντικές ποσότητες κατά τη διάρκεια
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της ωρίμανσης44. Μερικές από τις πρωτεΐνες που συντίθενται στα σταφύλια κατά τη
διάρκεια της ωρίμανσης είναι η εξής: σε αφθονία υπάρχουν οι πρωτεΐνες που
σχετίζονται με την παθογένεια (PR) και περιλαμβάνουν την chitinase και την
thaumatin-like45 και ακολουθεί η ινβερτάση. Η χιτινάση υπάρχει σε ποσοστό 50%
των διαλυτών πρωτεϊνών στις ρώγες και τη θαυματίνη να βρίσκεται σε πλειοψηφία σε
σχέση με τις άλλες πρωτεΐνες46. Αυτές οι πρωτεΐνες αποτελούν το μηχανισμό άμυνας
των φυτών από μύκητες47.

2.7.1 Χιτινάση
Χιτίνη (C

8

H

13

O

5

Ν)n είναι μια μακριά αλυσίδα πολυμερές του Ν -

ακετυλογλυκοζαμίνης, ένα παράγωγο της γλυκόζης, και βρίσκεται σε πολλές
περιοχές σε όλο το φυσικό κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό συστατικό των κυτταρικών
τοιχωμάτων των μυκήτων.
Ένας

αριθμός

των

ισομορφών

χιτινάσης

πολυ(1,4-N-ακετυλ-β-D-

glycosaminide) glycanohydrolase (EC 3.2.1.14) έχει βρεθεί να έχει συνεχής έκφραση
ή το στρες που προκαλείται από το σταφύλι. Με μοριακή μάζα 28kDa η χιτινάση
είναι παρούσα σε φύλλα αμπέλου, σε ρίζες, στελέχη και μούρα αλλά η υψηλότερη
δραστηριότητα βρίσκεται στις ρώγες48.

Εικόνα 1: Η δομή της χιτίνης

Η ενζυμική δραστηριότητα αυξάνεται σημαντικά κατά την έναρξη της
ωρίμανσης στα σταφύλια και συνεχίζεται να αυξάνεται σε όλη τη φάση συσσώρευσης
της ζάχαρης στην ανάπτυξη της ράγας. Αντίθετα, η μη β-1,3-γλυκανάση [1,3(1,3;1,4)-β-D-glucanohydrolase] (EC 3.2.1.6) δραστηριότητα εντοπίζεται στα
σταφύλια σε όλα τα στάδια ανάπτυξης τους49. Οι δυο PR πρωτεΐνες χιτινάση και β33

1,3-γλυκανάση πιστεύεται ότι επιτρέπουν την άμυνα κατά των μυκητιασικών
παθογόνων λόγω των αντιμυκητιακών ιδιοτήτων που προκύπτουν από την
καταλυτική τους ικανότητα να υδρολύει χιτίνη και β-1,3- γλυκάνες, αντίστοιχα τα
οποία είναι άφθονα δομικά συστατικά του κυτταρικού τοιχώματος της εισβολής
μυκήτων. Επίσης τα ένζυμα εμφανίζουν αντιμυκητιακή δράση in vitro50.
Όταν τα σταφύλια αρχίζουν να ωριμάζουν στο αμπέλι παράγουν υψηλά
επίπεδα σακχάρου και μαλακώνει το δέρμα καθιστώντας τα πιο ευπαθή σε προσβολή
από μύκητες. Για να το αντιμετωπίσει αυτό το σταφύλι παράγει σχετικά υψηλά
επίπεδα χιτινάσης ως άμυνα κατά τη διάρκεια της ωρίμασης τους51.
Αυτό είναι ένα χρήσιμο χαρακτηριστικό για την οινοποίηση αφού κάνει τα
σταφύλια πιο ανθεκτικά στη σήψη από μύκητες κατά τη διάρκεια που υπάρχουν
υψηλές υγρασίες. Πράγματι, μέχρι το 50% των διαλυτών πρωτεϊνών στα σταφύλια
είναι χιτινάσες. Αντιστρόφως, το μειονέκτημα των υψηλών επιπέδων χιτινασών στα
σταφύλια από ένα σημείο στη οινοποίηση είναι ότι οι χιτινάσες, είναι διαλυτές,
μεταφέρονται στο χυμός και αυτό δημιουργεί τη θολότητα που υποβαθμίζει την
εμφάνιση στο κρασί46.
Η χιτινάση που δημιουργεί την θολότητα είναι ιδιαίτερα δύσκολη να
αφαιρεθεί από το κρασί, δεδομένου ότι η χιτινάση είναι ανθεκτική στα πρωτεολυτικά
ένζυμα που χρησιμοποιούν οι οινοποιοί σε σχέση με άλλη θολότητα που σχηματίζουν
πρωτεΐνες στα κρασιά.

2.7.2 Θαυματίνη
Η πρωτεΐνη θαυματίνη αποτελείται από μια μονή πολυπεπτιδική αλυσίδα 207
υπολειμμάτων. Η θαυματίνη (thaumatin-like) με μοριακό βάρος 24kDa είναι μια από
τις πιο άφθονες πρωτεΐνες που υπάρχουν στα εκχυλίσματα των ώριμων σταφυλιών. Η
πρωτεΐνη κωδικοποιείται από ένα γονίδιο του Vitis Vinifera η οποία εκφράζεται σε
ένα ώριμο σταφύλι με ειδικό τρόπο. Βρίσκεται στα σταφύλια μόνο και εκφράζεται σε
συνδυασμό με την έναρξη της συσσώρευσης ζάχαρης (και το μαλάκωμα των
θάμνων). Η θαυματίνη παρουσιάζει μια έντονα γλυκιά γεύση. Η θαυματίνη είναι μια
γλυκαντική ουσία με λίγες θερμίδες. Ορισμένες πρωτεΐνες της οικογένεια των
γλυκαντικών είναι περίπου 2000 φορές πιο ισχυρές από τη ζάχαρη. Αν και πολύ
γλυκιά, γεύση θαυματίνη είναι σημαντικά διαφορετική από τη ζάχαρη του.
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Θαυματίνη είναι ιδιαίτερα υδατοδιαλυτή, σταθερή σε θέρμανση και σταθερή κάτω
από όξινες συνθήκες.

Εικόνα 2 : Η τρισδιάστατη μορφή της θαυματίνης

Η θαυματίνη έχει αντιμυκητιακές ιδιότητες από την ικανότητα να διαπερνά τις
κυτταρικές μεμβράνες. Ο ακριβής μηχανισμός δράσης της δεν έχει ακόμα
διευκρινιστεί άλλα και ο ακριβής ρόλος της στο αμπέλι παραμένει άγνωστη44.
Η χιτινάση και η θαυματίνη είναι οι κυρίαρχες πρωτεΐνες σε χυμό σταφυλιού
και έχουν χαρακτηριστεί ως οι σημαντικότερες πρωτεΐνες που υπάρχουν στα λευκά
κρασιά. Διότι είναι αυθεντικές στην πρωτεόλυση και στο χαμηλό pH του κρασιού, οι
PR πρωτεΐνες που επιβιώνουν κατά την διάρκεια της οινοποίησης μπορούν να
προκαλέσουν ελαφριά θολούρα και σχηματισμό ιζημάτων στα κρασιά52.
Άλλες πρωτεΐνες σταφυλιών των οποίων η σύνθεση υποβάλλεται σε ταχεία
αύξηση κατά την έναρξη της ωρίμανσης περιλαμβάνει τέσσερις προλίνες πλούσιες σε
πρωτεΐνες, μια μικρή πρωτεΐνη που είναι παρόμοια με τη non-catalytic, N-τερματική
περιοχή ορισμένων πηκτίνων, μεθυλεστεράση, δυο glutamate πλούσιες πρωτεΐνες και
κάποιες υποθετικές πρωτεΐνες αντίδρασης στο στρες, όπως είναι μεταλλοθειονίνη,
ένας παράγοντας μεταγραφής, ένα κυτόχρωμα Ρ-450 ένζυμο και των πρωτεϊνών που
προκαλείται από το νερό, τη ζάχαρη και ή το κρύο στρες σε άλλα είδη53.
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2.7.3 Ινβερτάση
Ινβερτάση είναι μια σημαντική πρωτεΐνη στο χυμό σταφυλιών και στο
κρασί. Παραδόξως, οι πρωτεΐνες είναι παρούσες σε χαμηλά επίπεδα στο κρασί, η
συγκέντρωση τους συνήθως κυμαίνεται από 4 έως 20mg/L, αλλά συμβάλλουν ευρέως
για την ποιότητά του. Πράγματι, οι πρωτεΐνες έχουν μεγάλη σημασία για τη
διαδικασία της οινοποίησης, παίζοντας ένα ρόλο για τη σταθερότητα του οίνου και
την καθαρότητα, καθώς και σε ιδιότητες αφρισμού των αφρωδών οίνων.
Η ινβερτάση που προέρχεται από σταφύλι, είναι υπεύθυνη για τη μετατροπή
της σακχαρόζης σε γλυκόζη και φρουκτόζη, πιστεύεται ότι είναι μία από τις πιο
άφθονες πρωτεΐνες στο κρασί (από 9 έως 14 % της συνολικής περιεκτικότητας σε
πρωτεΐνη σε κρασιά κυρίως από την ποικιλία Chardonnay).
Η ινβερτάση των σταφυλιών (β-D-φρουκτοφουρανοσίδιο fructohydrolase, EC
3.2.1.26 ) είναι μια Ν - γλυκοπρωτεΐνης, η οποία έχει μοριακή μάζα εκτιμάται στους
60-65 kDa με ανάλυση SDS-PAGE , ή 72 kDa προσδιορίζεται με διήθηση σε
πήκτωμα, και pI 3,954.

2.8 Ασταθείς πρωτεΐνες υπό την επίδραση της θερμότητας
Θαυματίνες και χιτινάσες ανήκουν στην ομάδα PR πρωτεϊνών, οι οποίες παίζουν
σημαντικό ρόλο στην αντίσταση του αμπελιού σε εξωγενής παράγοντες. Προέρχονται
από το σταφύλι και αποτελούν το 80% των ολικών πρωτεϊνών στην ράγα. Οι PR
πρωτεΐνες έχουν μεγάλη αντίσταση στη πρωτεόλυση, το μοριακό τους βάρος είναι
μεταξύ (20-35kDa) και έχουν χαμηλό ισοηλεκτρικό σημείο 4,1<pI<5,8 που τις κάνει
θετικά φορτισμένες στο ΡΗ των οίνων. Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι δεν
υπάρχει καμία ποσοτική σχέση μεταξύ των πρωτεϊνών στο μούστο και αυτών που
δημιουργούν θόλωμα υπό την επίδραση της θερμότητας. Όποτε το πραγματικό
επίπεδο των πρωτεϊνών στο οποίο ένα κρασί θεωρείται σταθερό δεν είναι γνωστό έως
σήμερα. Θαυματίνες και χιτινάσες βρίσκονται σε μεγάλο ποσοστό στο μούστο και
είναι η κυριότερες πρωτεΐνες στα λεύκα κρασιά. Το 1996 προσδιορίστηκε ότι οι
πρωτεΐνες που προκαλούν θόλωμα στους οίνους, είναι PR πρωτεΐνες οι οποίες
προέρχονται από το σταφύλι.

36

2.9 Απομάκρυνση πρωτεϊνών από τους οίνους
Με την χρήση μπεντονίτη: Ο μπεντονίτης έχει αρνητικό φορτίο στο pΗ των οίνων
και

αλληλεπιδρά

ηλεκτροστατικά

με

τις

θετικές

φορτισμένες

πρωτεΐνες

δημιουργώντας την καθίζησή τους. Επίσης έχει αναφερθεί ότι διαφορετικού μεγέθους
πρωτεΐνες ίσως χρειάζονται διαφορετική συγκέντρωση προστιθέμενου μπεντονίτη για
την απομάκρυνσή τους. Ο απορρόφηση των πρωτεϊνών από τον μπεντονίτη δεν είναι
εξειδικευμένη αλλά επίσης απομακρύνει όλα τα θετικά στοιχεία που υπάρχουν στους
οίνους. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό σε ότι αφορά την ποιότητα του οίνου να
ελέγχεται η ποσότητα του μπεντονίτη που χρησιμοποιείται διότι η μεγάλη δόσης του
μπεντονίτη είναι υπεύθυνη για την μείωση του αρωματικού χαρακτήρα των οίνων.
Με την χρήση υπερφιλτραρίσματος (Ultrafiltration): η εξειδικευμένη τεχνική για
να χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη γνώση του είδους των πρωτεϊνών
που υπάρχουν στον οίνο, όποτε για την πρακτική αυτή είναι αναγκαίο να προηγηθεί
εργαστηριακό τεστ. Επίσης η χρήση του υπερφιλτραρίσματος επηρεάζει αρνητικά το
αρωματικό προφίλ των οίνων και είναι μια τεχνική που στοιχίζει ακριβά.
Με την χρήση ενζυματικής υδρόλυσης: χρήση πρωτεολυτικών ενζύμων έχει
επίσης προταθεί σαν μια διαφορετική τεχνική σταθεροποίησης των πρωτεϊνών αλλά
αυτή η τεχνική έχει αποδεχθεί αναποτελεσματική στην πράξη λόγω της φύσης των
PR πρωτεϊνών.
Οξειδωτική παλαίωση μαζί με τις οινολογικές λάσπες: Η οξειδωτική παλαίωση
μαζί με τις λάσπες είναι μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική τεχνική πρωτεϊνικής
σταθεροποίησης

ελευθερώνοντας

πολυσακχαρίτες

όπως

μαννοπρωτείνες.

Οι

πολυσακχαρίτες αυτοί προέρχονται από την αυτόλυση των ζυμών και έχουν μεγάλο
μοριακό βάρος και θεωρούνται ότι ενισχύουν την σταθερότητα των οίνων,
εμποδίζοντας το θόλωμα που προέρχονται από τις πρωτεΐνες.
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3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στην παρούσα εργασία θα μελετηθεί το πρωτεϊνικό δυναμικό διάφορων
ελληνικών και ξενικών οινοποιήσιμων ποικιλιών. Για το σκοπό αυτό θα
πραγματοποιηθεί καταβύθιση, απομόνωση και ταυτοποίηση των πρωτεϊνών που
περιέχονται σε γλεύκη και οίνους που καλλιεργούνται στον ελληνικό χώρο και πιο
συγκεκριμένα στο Νομό Ηρακλείου.
Το επόμενο βήμα αποτελεί τη σύγκριση των διαφόρων ποικιλιών, μετά από
διερεύνηση του πρωτεϊνικού προφίλ των ποικιλιών με SDS-PAGE ηλεκτροφόρηση
καθώς και άλλων μεθόδων απομόνωσης πρωτεϊνών. Ταυτόχρονα, με την μελέτη αυτή
θα πραγματοποιηθεί και σύγκριση μεταξύ των διάφορων μεθόδων απομόνωσης.
Επίσης θα γίνει ταυτοποίηση πρωτεϊνών μέσω φασματομετρίας μάζας κατά
Maldi για να ελέγξουμε το είδος των πρωτεϊνών που παρουσιάζονται στα δείγματα
μας και να τα συγκρίνουμε με βάση των πειραματικών διαδικασιών.
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4 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
4.1 ΥΛΙΚΑ
Αντιδραστήρια – Διαλύματα
Τα αντιδραστήρια και τα διαλύματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή
των συγκεκριμένων πειραμάτων σε αυτή την εργασία, παρουσιάζονται παρακάτω και
προμηθεύτηκαν από τις εταιρείες Merck, Fluka, Sigma – Aldrich, Serva ενώ τα
απορρυπαντικά ήταν από την εταιρεία Sigma και Bio-Rad. Η ποιότητα των
αντιδραστηρίων ήταν analytical grade. Το νερό για τα διαλύματα απομόνωσης ήταν
απιονισμένο με στήλη ιονανταλλακτικών ρητινών. Για την ηλεκτροφόρηση και τη
διαδικασία της θρυψινοποίησης χρησιμοποιήθηκε υπερκάθαρο νερό.

4.2 Η ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
4.2.1 Προετοιμασία δείγματος
Παρακάτω περιγράφονται οι πιο συνήθεις μέθοδοι που εφαρμόζονται για την
απομόνωση των πρωτεϊνών.
Καταβύθιση: Αποτελεί ίσως την πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική
απομόνωσης. Γίνεται είτε με προσθήκη αλάτων σε υψηλή συγκέντρωση (όπως θειικό
αμμώνιο) είτε με διαλύματα που περιέχουν οργανικούς διαλύτες (όπως αιθανόλη,
μεθανόλη, ακετόνη) είτε τέλος, με επίδραση οξέος (όπως το τριχλωροοξικό οξύ,
θειοσαλικυλικό οξύ, φωσφορικό οξύ). Κατά την καταβύθιση με όλα αυτά τα μέσα,
πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ενώσεις χαμηλού ΜΒ απορροφούνται από τις πρωτεΐνες
και έτσι δυσκολεύουν την απομόνωση τους. Μετά την καταβύθιση γίνεται διήθηση ή
φυγοκέντρηση ώστε να διαχωριστούν οι πρωτεΐνες από τα διαλυτά πεπτίδια και
διάλυση για να απομακρυνθούν τα άλατα.
Υπερδιήθηση: (ultrafiltration, UF) ή μοριακή διήθηση (Molecular filtration).
Είναι η τεχνική διαχωρισμού υπό πίεση (με τη χρήση ειδικών ημιπερατών μεμβρανών
σωματιδίων με βάση το μοριακό τους βάρος, το σχήμα ή/και το φορτίο τους
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Είναι παρόμοια με τη διάλυση αλλά πολύ πιο γρήγορη μέθοδος. Γίνεται με
μεμβράνες διαφόρων υλικών που έχουν ζώνες αποκοπής διαφόρων ΜΒ, ώστε να
συγκεντρωθούν οι ενώσεις των συγκεκριμένων ΜΒ που θέλουμε να ανιχνεύσουμε.
Συχνά υποβοηθείται από περισταλτικές αντλίες ή φυγόκεντρους, ανάλογα με τους
εμπλεκόμενους όγκους δειγμάτων36.
Διάλυση: Η διάλυση γλεύκους και οίνου σε νερό, είναι η πιο απλή μέθοδος
απομόνωσης πρωτεϊνών. Με αυτήν αποκλείονται οι χαμηλού ΜΒ ενώσεις.
Ακολουθείται από λυοφιλίωση ώστε να συμπυκνωθούν τα μεταχειριζόμενα δείγματα.
Τέλος, έχουν αναφερθεί συνδυασμοί μεθόδων όπως π.χ. καταβύθιση με θειϊκό
αμμώνιο ακολουθούμενη από φυγοκέντρηση.
Μια αποτελεσματική προετοιμασία δείγματος θα πρέπει:


Να διαλυτοποιεί όλες τις πρωτεΐνες



Να αποτρέπει τη συσσώρευση των πρωτεϊνών



Να μην επιτρέπει τη χημική μεταβολή τους



Να τις απομονώνει από άλλα εμπλεκόμενα μόρια (π.χ. φαινόλες,
σάκχαρα) που μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα



Να συγκεντρώσει τις πρωτεΐνες του ενδιαφέροντος μας σε
ανιχνεύσιμα επίπεδα

4.3 Τα δείγματα οίνων και γλευκών
Τα δείγματα οίνων και γλευκών συλλέχθηκαν κατά την διάρκεια των
αμπελουργικών περιόδων 2012, 2013 και έτοιμων οίνων 2005, 2007, 2009, 2010 και
προέρχονται από διάφορες αμπελουργικές περιοχές του Ηρακλείου (πίνακας 1). Η
συλλογή των σταφυλιών έγινε κατά την ωρίμανση της ποικιλίας και πιο
συγκεκριμένα από αρχές Αυγούστου μέχρι τα μέσα του Σεπτέμβρη.
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Α/Α

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΕΣΟΔΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΙΔΟΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

1

Sauvignon Blanc (Κ2/21)

2010

Πεζά

Οίνος προς
εμφιάλωση
(Βαρέλι Λευκό)

2

Sauvignon Blanc – Βηλάνα

2005

Πεζά

Εμφιαλωμένος
Οίνος

3

Sauvignon Blanc – Βηλάνα

2007

Πεζά

Εμφιαλωμένος
Οίνος

4

Sauvignon Blanc – Βηλάνα

2009

Πεζά

Εμφιαλωμένος
Οίνος

5

Malvazia Aromatica –

2007

Μεταξοχώρι

Μοσχάτο Σπίνας –

Εμφιαλωμένος
Οίνος

Chardonnay
6

Malvasia Aromatica –

2009

Μεταξοχώρι

Μοσχάτο Σπίνας –

Εμφιαλωμένος
Οίνος

Chardonnay
7

Μοσχάτο Σπίνας

2012

Μεταξοχώρι

Γλεύκος μετά την
απολάσπωση

8

Πλυτό

2012

Μεταξοχώρι

Γλεύκος μετά την
απολάσπωση

9

Malvazia Aromatica

2012

Μεταξοχώρι

Γλεύκος μετά την
απολάσπωση

10

Chardonnay

2012

Μεταξοχώρι

Γλεύκος μετά την
απολάσπωση

11

Syrah Ροζέ

2012

Μεταξοχώρι

Γλεύκος πριν τη
ζύμωση

12

Syrah

2012

Μεταξοχώρι

Γλεύκος πριν τη
ζύμωση

13

Merlot

2012

Μεταξοχώρι

Γλεύκος πριν τη
ζύμωση

14

Cabernet Sauvignon

2012

Μεταξοχώρι

Γλεύκος πριν τη
ζύμωση

15

Malvazia Aromatic

2013

Πεζά

Οίνος πριν την
εμφιάλωση
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16

Malvazia Aromatic

2013

Πεζά

Μετά την
αλκοολική
ζύμωση

17

Malvazia Aromatic

2012

Μεταξοχώρι

Μετά την
αλκοολική
ζύμωση

Πίνακας 1: Ποικιλίες, αμπελουργικές εσοδείες, περιοχές και είδος δείγματος

4.4 Προετοιμασία δειγμάτων
Είναι το πιο σημαντικό στάδιο, ‘κλειδί’ για την επιτυχία μια ηλεκτροφόρησης.
Παρακάτω περιγράφονται οι πιο συνήθεις μέθοδοι που εφαρμόζονται για την
απομόνωση των πρωτεϊνών.
Μετά την συλλογή τους τα δείγματα σταφυλιών μεταφέρθηκαν στις
αντίστοιχες οινολογικές εταιρείες όπου και ακολούθησε η σύγχρονη μέθοδος
οινοποίησης για την παραλαβή του γλεύκους. Στη συνέχεια προστέθηκε πιο μικρή
ποσότητα διοξειδίου του θείου (6mg/L). Στη συνέχεια ακολουθείται η διαύγαση
μούστου (προσθήκη ενζύμων) ώστε να ξεκινήσει άμεσα η αλκοολική ζύμωση.
Ορισμένα από τα δείγματα συλλέχτηκαν πριν να ξεκινήσει η αλκοολική ζύμωση
αμέσως μετά την στατική απολάσπωση, ενώ κάποια άλλα δείγματα συλλέχτηκαν
μετά το τέλος της αλκοολικής ζύμωσης και πριν υποστούν οποιαδήποτε άλλη
επεξεργασία. Προτού λάβει χώρα οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία τα δείγματα
τοποθετήθηκαν στη φυγόκεντρο ώστε να απομακρυνθούν τυχόν οινολάσπες και
μεγάλου μεγέθους σωματίδια.

4.5 Περιγραφή μεθόδων απομόνωσης
4.5.1 Κατακρήμνιση πρωτεϊνών - Καταβύθιση με TCA
Η φόρτωση ενός πρωτεϊνικού δείγματος στην πηκτή ακρυλαμιδίου απαιτεί
συγκεκριμένη πρωτεϊνική συγκέντρωση. Λόγω του ότι κάποια δείγματα έχουν
χαμηλότερη συγκέντρωση από την απαιτούμενη, υπόκεινται συμπύκνωση με τη
χρήση τριχλωροοξικού οξέος (TCA).
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Στη συνέχεια σε ένα ποτήρι ζέσεως αναμειγνυόταν τόση ποσότητα δείγματος
γλεύκους ή οίνου όσο η τελική συγκέντρωση να είναι αυξημένη κατά 10% και να
πραγματοποιηθεί η καταβύθιση.
Στο κάθε πρωτεϊνικό δείγμα προστίθενται υποδεκαπλάσιος όγκος TCA και το
διάλυμα παραμένει στους 4οC για ένα βράδυ. Την επόμενη μέρα ακολουθεί
φυγοκέντρηση στα 18000g/λεπτό για 15min και το υπερκείμενο απομακρύνεται.
Έπειτα προστίθεται ψυχρή ακετόνη, σε ίσο όγκο με αυτόν του πρωτεϊνικού
δείγματος, το διάλυμα φυγοκεντρείται στα 18000g/λεπτό και απομακρύνεται ξανά το
υπερκείμενο. Η διαδικασία της πλύσης με ακετόνη πραγματοποιείται ακόμα 2 φορές.
Το ίζημα που προκύπτει αφήνεται να στεγνώσει για περίπου 30min. Έπειτα
επαναδιαλυτοποιείται

στην

απαιτούμενη

ποσότητα

ρυθμιστικού

διαλύματος

ηλεκτροφόρησης SDS-Tricine (ρυθμιστικό διάλυμα), επωάζεται σε λουτρό υπερήχων
για 30 λεπτά περίπου, με ενδιάμεσα διαλείμματα των 5 λεπτών και το δείγμα
φορτώνεται στην πηκτή ακρυλαμιδίου (20μL ανά στήλη φόρτωσης).

4.6 Διαλύματα παρασκευής πηκτών SDS-PAGE
AB-mix


Acrylamide

49.5% (w/v)



Bis-acrylamide

3% (w/v)

Gel buffer 3x


TrisBase

3M



SDS

0.3% (w/v)



pH=8.45 (ρύθμιση με HCl)

Anode buffer


Tris Base



pH=8.9 (ρύθμιση με HCl)

1M

Cathode buffer


Tris Base



Tricine Base 1M



SDS

1M

1.0% (w/v)
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pH=8.25 (χωρίς προσθήκη HCl)

Sample buffer


SDS

12% (w/v)



Glycerol

10% (w/v)



Mercaptoethanol

6% (w/v)



Serva blue G

0.05% (w/v)



Tris-HCl, pH=7.0

150mM

4.7 Διερεύνηση πρωτεϊνικού προφίλ του γλεύκους - οίνου
4.7.1 SDS-PAGE (SDS Poly Acrylamide Gel Electrophoresis SDS Ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακρυλαμιδίου 1D)
Για να μελετηθούν οι ζώνες όπου κατανέμονται οι πρωτεΐνες των διαφόρων
δειγμάτων γλεύκους και οίνων εφαρμόστηκε SDS-PAGE ηλεκτροφόρηση.
Στη εργασία χρησιμοποιήθηκε η αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση σε μία και
δύο διαστάσεις (SDS-PAGE 1D, 2D). Για την παρασκευή των πηκτωμάτων
χρησιμοποιήθηκε gel ουρίας55.

Εικόνα 3: Συσκευή SDS-PAGE

Η χρώση με την οποία εμφανίστηκαν οι πρωτεΐνες είναι η Blue Silver56, η
οποία έχει μεγάλη ευαισθησία και είναι συμβατή με την διαδικασία ταυτοποίησης
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πεπτιδίων με φασματομετρία μάζας (MALDI) ιονισμός με λέιζερ απόπτυση,
υποβοηθούμενη με υπόστρωμα.
Για πολύ αραιά δείγματα που δεν εμφανίζονται στο πήκτωμα με την Blue
Silver χρησιμοποιείται η χρώση αργύρου η οποία έχει μεγαλύτερη ευαισθησία και
είναι και αυτή συμβατή με την διαδικασία ταυτοποίησης πεπτιδίων με
φασματομετρία μάζας MALDI. Η ένταση ρεύματος που διαπερνά το πήκτωμα είναι
35mA και 160V.

4.7.2 SDS-PAGE (SDS Poly Acrylamide Gel Electrophoresis- SDS
Ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακρυλαμιδίου 2D)
Πριν φορτώσουμε το δείγμα μας σε δισδιάστατη ηλεκτροφόρηση (2D) πρέπει να
πληρούνται οι κάτωθι προϋπόθεσης. Το πρώτο πήκτωμα του 1D πρέπει να έχει ύψος
5,5cm. Το δείγμα μας φορτώνεται εις διπλούν με στόχο να βάψουμε τη μια λωρίδα
από το πήκτωμα και την επόμενη να την συνεχίσω για 2D. Όταν κόψουμε τη λωρίδα
πρέπει να την εμβαπτίσουμε σε Tris-HCl 100mM με pH=2 έπειτα χρειάζεται 30min
επώαση. Επίσης η σύσταση του πηκτώματος είναι διαφορετική για το 2D πήκτωμα.
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν φορτώνεται η λωρίδα στο πήκτωμα, η οποία
τοποθετείται λοξά και δεν πρέπει να δημιουργεί φυσαλίδες. Η ένταση του ρεύματος
που θα διαπεράσει το πήκτωμα είναι στα 30mA και 150V. Το πήκτωμα διαχωρισμού
αποτελείται από:

Σύσταση πηκτώματος 16% πολυακρυλαμίδιο.
3,2ml AB-mix
3,3ml Gelbuffer
1g glycerol
100μl APS
10μl TEMED
Σε τελικό όγκο 10ml

4.7.3 Χρώση της πηκτής με χρωστική Coomasie Brilliant Blue
Μετά το τέλος της ηλεκτροφόρησης για τη χρώση των πρωτεϊνών
χρησιμοποιήθηκε Coomasie Brilliant Blue R-250 σύμφωνα με τη μέθοδο Laemmli57.
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4.7.4 Διάλυμα χρωστικής Blue Silver Stain:
Σε ογκομετρική φιάλη (100ml) τοποθετούνται 10g Ammonium Sulfate σε
10ml τελικό όγκο. Στη συνέχεια προστίθεται 10ml H2PO3. Επίσης διαλύονται 0,12g
Coomasie Blue Brilliant R-250 σε 20ml τελικό όγκο μεθανόλης. Τέλος προστίθεται
νερό μέχρι ο τελικός όγκος να είναι 100ml.
Διαδικασία χρώσης: μετά το τέλος της ηλεκτροφόρησης οι πηκτές
μεταφέρονται σε γυάλινα τρυβλία και εμβαπτίζονται σε 70–100ml διαλύματος
χρωστικής. Παρέμεναν στο διάλυμα για ένα βράδυ υπό ήπια ανάδευση.

4.7.5 Διάλυμα αποχρωματισμού:
Διαδικασία αποχρωματισμού: μετά από 24 ώρες παραμονής στο διάλυμα της
CBSR-250 η χρωστική απομακρυνόταν και η πηκτή εμβαπτιζόταν για μια ώρα στο
διάλυμα αποχρωματισμού.
Για τελικό όγκο 100ml προστίθεται 5% Acetic acid και 7% MeOH και το
υπόλοιπο συμπληρώνεται με απιονισμένο νερό.
Μετά το πέρας της μια ώρας το διάλυμα αποχρωματισμού ανανεωνόταν με
νέο στο οποίο και παρέμενε η πηκτή.

4.8 Ταυτοποίηση πεπτιδίων
4.8.1 Προετοιμασία δειγμάτων
Η διαδικασία που ακολουθείται βασίζεται στο πρωτόκολλο των Shevchenko
et al., 200658. Στόχος της διαδικασίας είναι η αποτελεσματική θρυψινοποίηση
πρωτεϊνών οι οποίες βρίσκονται σε αποδιατακτικό πήκτωμα, ώστε να ταυτοποιηθεί η
αλληλουχία πεπτιδίων με φασματοσκοπία μάζας.

4.8.2 Βήματα
1.Οι μπάντες προς ταυτοποίηση κόβονται με νυστέρι, αφαιρούνται από το πήκτωμα
και κόβονται περαιτέρω σε μικρούς κύβους.
2.Τοποθετούνται σε αποστειρωμένα eppendorf.
3.Καλύπτονται με διάλυμα αποχρωματισμού και αναδεύονται για 15 λεπτά.
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4.Αφαιρείται το διάλυμα αποχρωματισμού, τα κομμάτια καλύπτονται με διάλυμα
ABS και αναδεύονται για 15 λεπτά.
5.Το διάλυμα αφαιρείται και το βήμα 3 και 4 επαναλαμβάνεται ακόμα 2 φορές (αν
κάποιο δείγμα δεν έχει αποχρωματιστεί, τότε συνεχίζεται ξανά ο ίδιος κύκλος για
ακόμα μια φορά).
6.Προστίθεται 100% Acetonitrile και τα δείγματα αναδεύονται για 15 λεπτά
(παρατηρούνται λευκά κομμάτια, συρρικνωμένα).
7.Αφαιρείται το διάλυμα και αφήνεται σε ροή αέρα προς ξήρανση.
8.Τα κομμάτια καλύπτονται με διάλυμα 10 mΜ DTT και αναδεύονται για 45 λεπτά
στους 56οC, ώστε να αναχθούν πλήρως οι πρωτεΐνες και να αποδιατακτούν.
9.Αφαιρείται το διάλυμα και επαναλαμβάνονται τα βήματα 3, 4, 6 και 7.
10.Προστίθεται διάλυμα 55 mM IAA και αναδεύονται για 45 λεπτά σε θερμοκρασία
δωματίου, ώστε να πραγματοποιηθεί αλκυλίωση των πρωτεϊνών.
11.Αφαιρείται το διάλυμα και επαναλαμβάνονται τα βήματα 3,4,5,6 και 7.
12.Στα κομμάτια προστίθεται διάλυμα θρυψίνης (125ng/δείγμα) και αφήνεται όλο το
βράδυ στους 37οC (αν δεν έχουν καλυφθεί προστίθεται λίγο ακόμα διάλυμα θρυψίνης
ή διάλυμα ABS).
13.Μεταφέρεται το διάλυμα σε νέο, αποστειρωμένο eppendorf.
14.Τα κομμάτια καλύπτονται με διάλυμα 0,1% TFA σε διάλυμα αποχρωματισμού και
αναδεύονται για 30 λεπτά.
15.Το διάλυμα μεταφέρεται στο νέο eppendorf του βήματος 13.
16.Προστίθεται ACN 100% στα κομμάτια και αναδεύονται για 30 λεπτά.
17. Το διάλυμα μεταφέρεται στο νέο eppendorf του βήματος 13.
18. Τα δείγματα στα καινούργια eppendorf παγώνονται με υγρό άζωτο.
19.Χρησιμοποιείται το Speed Vac για να εξατμιστεί ο παγωμένος διαλύτης και να
παραμείνουν μόνο τα πεπτίδια στη μορφή σκόνης.
20. Στα πεπτίδια προστίθεται διάλυμα μήτρας και τοποθετούνται στον ειδικό στόχο
για να ταυτοποιηθούν μέσω φασματομετρίας μάζας MALDI.
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4.9 Διαλύματα


Διάλυμα αποχρωματισμού: 50% Acetonitrile (ACN).



Διάλυμα ABS: 50 mM Ammonium bicarbonate (διηθημένο).



Διάλυμα DTT: 10 mM Dithiothreitol σε διάλυμα ABS.



Διάλυμα IAA: 55 mM Iodoacetamide σε διάλυμα ABS.

Όλα τα διαλύματα θα πρέπει να εχουν παρασκευαστεί πρόσφατα και να έχει
χρησιμοποιηθεί νερό καθαρότητας nanopure. Επίσης, η διαδικασία έγινε σε
αποστειρωμένο περιβάλλον (laminar flow).

4.10 Φασματομετρία MALDI TOF/ TOF
Ο φασματογράφος μάζας είναι της εταιρίας Bruker Daltonics (εικόνα 4). Οι
μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με τη μέθοδο της αργής εξαγωγής (delayed extraction)
και με τη χρήση του ανακλαστήρα. Το laser smartbeam ΙΙ είναι συχνότητας 200Hz.
Για τα φάσματα MS χρησιμοποιήθηκε τάση επιτάχυνσης 20,15kV για την Πηγή
Ιοντισμού 1 και 18,10kV για την Πηγή Ιοντισμού 2, 90ns καθυστέρηση και πύλη
χαμηλού μοριακού βάρους 600kDa. Αντίστοιχα, για τα φάσματα MS/MS (LIFT)
χρησιμοποιήθηκε τάση επιτάχυνσης 19,06kV για την Πηγή Ιοντισμού 1 και 3,80kV
για την Πηγή Ιοντισμού 2. Ο ανακλαστήρας τέθηκε στην κατάσταση ανάλυσης
θετικών ιόντων με κλάσμα τάσης 2,3 και ελήφθησαν φάσματα με εύρος μαζών από
700-3900 kDa.

Εικόνα 4: Ο φασματογράφος μάζας Ultraflextreme (Bruker Daltonics) και ο μεταλλικός στόχος
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Τα φάσματα που ελήφθησαν βαθμονομήθηκαν εξωτερικά με το μίγμα εννέα
πεπτιδίων Peptide Calibration Standard II (Bruker Daltonik GmbH), καθώς επίσης
έγινε και εσωτερική βαθμονόμηση με δύο πεπτίδια (Bradykinin Fragment 1-7:
756,3997 Da και ACTH Fragment 18-39: 2454,1989 Da, Sigma) χρησιμοποιώντας το
λογισμικό flexcontrol 3.3 (Bruker Daltonics). Για κάθε τελικό φάσμα μάζας
αθροίστηκαν 1000 έως και 2000 επιμέρους φάσματα. Όλα τα φάσματα
επεξεργάστηκαν με το λογισμικό flexanalysis 3.3 (Bruker Daltonics) για την
εξομάλυνσή τους, το φιλτράρισμα του θορύβου και την επιλογή των μόνοισοτοπικών κορυφών, ενώ μέσω του λογισμικού Bio Tools version 3.2 (Sequence
editor version) έγινε η αναζήτηση στο Mascot server χρησιμοποιώντας τη βάση
δεδομένων για τα πράσινα φυτά στο NCBI και τη μηχανή αναζήτησης Mascot δείχνει
την ομολογία της πρωτεΐνης σε σχέση με άλλες ήδη γνωστές. Το περιθώριο λάθους
ορίστηκε στα 30ppm, ο μέγιστος αριθμός αποτυχημένων πρωτεολύσεων σε 1 και οι
πιθανές τροποποιήσεις αμινοξέων ορίστηκαν οι καρβαμιδομεθυλίωση των κυστεϊνών
και η οξείδωση των μεθειονινών.
Το σύνολο της διαδικασίας (λήψη και επεξεργασία φασμάτων, αναζήτηση
πεπτιδίων) πραγματοποιήθηκε από το εργαστήριο του Καθηγητή Γ. Τσιώτη.

4.11

Κλασματική

κατακρήμνιση

πρωτεϊνών

με

πολυαιθυλενογλυκόλη
Η πολυαιθυλενογλυκόλη (PEG) είναι ένα υδρόφιλο πολυμερές. Είναι
εμπορικά διαθέσιμη ως παρασκευάσματα με διαφορετικά μοριακά βάρη, όπως 6.000,
8.000 και χρησιμοποιείται για απομονώσεις πρωτεϊνών. Πιο συγκεκριμένα
χρησιμοποιείται για κλασματική κατακρήμνιση πρωτεϊνών σε ένα υδατικό διάλυμα.
Η πολυαιθυλενογλυκόλη δεν μετουσιώνει τις πρωτεΐνες και η ικανότητα της
να τις καθιζάνει από ένα υδατικό διάλυμα μπορεί να θεωρηθεί ως «κατακρήμνιση
μοριακού αποκλεισμού». Με την αύξηση της συγκέντρωσης PEG η πρωτεΐνη φέρεται
τελικά στο όριο διαλυτότητάς της. Έχει εμπειρικά παρατηρηθεί ότι, σε ισομοριακές
συγκεντρώσεις, οι μεγάλες πρωτεΐνες καθιζάνουν σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις
PEG από τις μικρές πρωτεΐνες. Η αύξηση στη συγκέντρωση PEG που απαιτείται για
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να πραγματοποιηθεί μια δεδομένη μείωση της διαλυτότητας είναι μοναδική για ένα
δεδομένο ζεύγος πρωτεΐνης-πολυμερούς και κατά κύριο λόγο εξαρτάται από το
μέγεθος της πρωτεΐνης και του πολυμερούς 59,60.
Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε PEG 8.000 για την κλασματοποίηση
των πρωτεϊνών του δείγματος. Προστέθηκε PEG 8.000 σε συγκεντρώσεις 10%, 20%,
30% και 40%.

Πιο αναλυτικά, τα δείγματα τοποθετούνταν σε μεμβράνες

διαχωρισμού και οι μεμβράνες εμβαπτιζόταν σε νερό μέσα σε ένα ποτήρι ζέσεως για
24ωρες. Αυτό γίνεται για να απομακρυνθούν όσο τον δυνατόν περισσότερες ενώσεις
που ενδέχεται να επηρέαζαν το τελικό αποτέλεσμα (σάκχαρα, οξέα, φαινολικές
ενώσεις). Μετά το ‘φιλτράρισμα’ γινόταν αντικατάσταση του νερού με PEG σε
διάφορες συγκεντρώσεις 10, 20, 30 και 40% ώστε να προκληθεί συμπύκνωση. Η
διάρκεια εμβαπτίσης στην γλυκόλη ήταν ελεγχόμενη και κυμαινόταν από 12-18 ώρες
ανάλογα με την πορεία της συμπύκνωσης. Τέλος αφού έβγαιναν οι μεμβράνες από τη
γλυκόλη συλλεγόταν το ίζημα και τοποθετούνται σε σωλήνες eppendorf και
μεταφερόταν στην κατάψυξη όπου παρέμεναν μέχρι τον προσδιορισμό του
πρωτεϊνικού προφίλ.

4.12 Χρωματογραφία ανταλλαγής ιόντων
Χρωματογραφία ανταλλαγής ιόντων (ή ΙΕΧ) είναι μια διαδικασία που
επιτρέπει τον διαχωρισμό ιόντων και πολικών μορίων με βάση την συγγένειά τους
προς τον εναλλάκτη ιόντων61.
Η

χρωματογραφία

ανταλλαγής

ιόντων

βασίζεται

στην

αντιστρεπτή

αλληλεπίδραση μεταξύ μιας φορτισμένης πρωτεΐνης και ενός αντίθετα φορτισμένου
μέσου χρωματογραφίας. Βιομόρια με ακόμα και μικρές διαφορές σε καθαρό φορτίο
επιφανείας μπορούν να διαχωριστούν και πολύ υψηλή ανάλυση επιτυγχάνεται με την
επιλογή

του

βέλτιστου

ανταλλάκτη

ιόντων

και

συνθήκες

διαχωρισμού.

Χρησιμοποιείται συχνά για τον καθαρισμό μιας πρωτεΐνης.
Το καθαρό φορτίο επιφανείας μιας πρωτεΐνης ποικίλλει ανάλογα με το pH του
περιβάλλοντος. Τυπικά, όταν το pH είναι πάνω από το ισοηλεκτρικό σημείο (pI) της
πρωτεΐνης τότε αυτή συνδέεται με ένα θετικά φορτισμένο ανταλλάκτη ανιόντων.
Κάτω από το pI της, η πρωτεΐνη συνδέεται με ένα φορτισμένο ανταλλάκτη
κατιόντων.
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Οι εναλλάκτες ανιόντος και κατιόντος ταξινομούνται ως ισχυροί ή ασθενείς
ανάλογα με το πόσο η κατάσταση ιονισμού των λειτουργικών ομάδων ποικίλλει
ανάλογα με το pH. Ένας ισχυρός εναλλάκτης ιόντων (π.χ. Q, S ή SP) έχει την ίδια
πυκνότητα φορτίου στην επιφάνεια του σε μία ευρεία περιοχή pH, ενώ η πυκνότητα
φορτίου ενός ασθενούς ανταλλάκτη ιόντων (π.χ. DEAE ή CM) μεταβάλλεται με το
pH.
Στην χρωματογραφία ανταλλαγής ιόντων, οι πρωτεΐνες προσδένονται όπως
αυτές φορτώνονται στη σε χαμηλή ιοντική ισχύ. Οι συνθήκες στη συνέχεια
μεταβάλλονται έτσι ώστε οι δεσμευμένες ουσίες να εκλούονται διαφορικά. Η
έκλουση πραγματοποιείται συνήθως με αύξηση της συγκέντρωσης άλατος ή αλλαγή
του pH σε βαθμίδωση ή σταδιακά.
Η έκλουση πιο συχνά εκτελείται από μια συνεχή διαβάθμιση ή κλιμακωτή
αύξηση σε ιονική ισχύ, συνήθως χρησιμοποιώντας NaCl, αλλά κι άλλα άλατα
μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν.
Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε υλικό πλήρωσης της στήλης η
Concanavalin A. Το πακετάρισμα της στήλης έγινε με ρυθμιστικό διάλυμα 50mM
Sodium Acetate και η έκλουση έγινε με

το methylα-D-mannopyranoside ή D-

mannoside62.

Διαλύματα
Ρυθμιστικό διάλυμα Sodium Acetate: 50mM HCl buffer pH=5,6
Διάλυμα έκλουσης που αποτελείται από 150mM NaCl, 1mM CaCl2, 1mM MgCl2,
1mM MnCl2.

4.13 Καταβύθιση πρωτεϊνών με θειικό αμμώνιο
Η καταβύθιση αποτελεί ίσως την πιο ευρέως χρησιμοποιούμενοι τεχνική
απομόνωσης. Γίνεται με προσθήκη αλάτων σε υψηλή συγκέντρωση θειικού
αμμωνίου. Πιο αναλυτικά, τα δείγματα γλεύκους μεταφέρονται σε ογκομετρικούς
κυλίνδρους και προσθέτονταν οι ποσότητες θειικού αμμωνίου που απαιτούνται για να
προκαλέσουν 40% κορεσμό σε κάθε δείγμα. Η προσθήκη του θειϊκού αμμωνίου
γινόταν σταδιακά και με διαρκή ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου63. Μετά την
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πλήρη διάλυσή του, τα κορεσμένα διαλύματα τοποθετούνταν στο ψυγείο στους 4oC,
και παρέμεναν σε ηρεμία για χρονικό διάστημα μιας ώρας. Κατόπιν τα διαλύματα
φυγοκεντρούνται στους 4oC στις 18000g/λεπτό για 15min. Ακολουθούσε απόχυση
υπερκείμενου υγρού, ενώ το ίζημα το οποίο περιείχε τις καταβυθισμένες πρωτεΐνες
διαλύονται σε 3ml ρυθμιστικού διαλύματος. Το διάλυμα με τις καταβυθισμένες
πρωτεΐνες μεταφέρονταν σε σωλήνες eppendorf και μεταφέρονταν στην κατάψυξη
όπου παρέμεναν μέχρι τον προσδιορισμό του πρωτεϊνικού προφίλ.
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5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
5.1 Δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν για την επιλογή μεθόδου
απομόνωσης των πρωτεϊνών
5.1.1 Απομόνωση πρωτεϊνών από οίνους
Για την απομόνωση πρωτεϊνών από μούστους και οίνους πραγματοποιήθηκαν
διάφοροι μέθοδοι, όπως η καταβύθιση πρωτεϊνών με θειικό αμμώνιο, TCA και η
συμπύκνωση με πολυαιθυλενογλυκόλη (PEG) σε διάφορες συγκεντρώσεις. Μια
επιπλέον μέθοδος που εφαρμόστηκε ήταν ο διαχωρισμός ιόντων και πολικών μορίων
με κολώνα χρωματογραφία ανταλλαγής ιόντων. Τελικώς, η καταβύθιση πρωτεϊνών
με την μέθοδο TCA επιλέχθηκε λόγω της αποτελεσματικότερης απομόνωσης
πρωτεϊνών και ως εκ τούτου συνεχίστηκε η διαδικασία ταυτοποίησης πρωτεϊνών σε
όλη την πειραματική διαδικασία.
Στην καταβύθιση με TCA χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 6 διαφορετικά
δείγματα οίνου, τα 3 δείγματα αποτελούνται από τον ίδιο τύπο κρασιού αλλά από
διαφορετικές αμπελουργικές εσοδείες. Στα δείγματα αυτά ανιχνεύθηκαν διαλυτές
πρωτεΐνες όπου και παρατηρήθηκε ότι ανάλογα την αμπελουργική περίοδο οι
διαλυτές πρωτεΐνες του κρασιού μεταβάλλονται ποσοτικά.
Για να μελετηθούν οι ζώνες όπου κατανέμονται οι πρωτεΐνες των διάφορων
δειγμάτων γλεύκους και οίνων εφαρμόστηκε SDS-PAGE ηλεκτροφόρηση (εικόνα 5).
Στη εργασία χρησιμοποιήθηκε η αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση σε μία και
δύο διαστάσεις (SDS-PAGE 1D, 2D). Για την παρασκευή των πηκτωμάτων
χρησιμοποιήθηκε πήκτωμα ουρίας64.
Αρχικά έγινε SDS-PAGE ηλεκτροφόρηση σε ένα δείγμα ποικιλίας Sauvignon
Blanc το 2Α όπου στο πήκτωμα εμφανίζεται μια πρωτεϊνική ζώνη υψηλού ΜΒ, της
τάξεως των 66kDa.
Επίσης ακολούθησε στο ίδιο πήκτωμα μελέτη πρωτεϊνικού δυναμικού των
υπόλοιπων δειγμάτων. Χρησιμοποιήθηκαν δείγματα της ποικιλίας Sauvignon Blanc –
Βηλάνα, τα δείγματα 3, 4Α, 4Β, 5Α, 5Β, 5Γ και 5Δ στο πήκτωμα εμφανίζονται τα
πρωτεϊνικά κλάσματα που έχουμε συσσώρευση πρωτεϊνών. Όπως μπορούμε να
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παρατηρήσουμε επικρατούν κυρίως οι ζώνες μέτριου–υψηλού ΜΒ, δηλαδή 20-30kDa
και 65-66kDa. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία οι πρωτεΐνες μέτριου μοριακού βάρους
είναι οι πιο ασταθείς κατά την μεταχείριση με μπεντονίτη άρα και κυρίως υπεύθυνες
για το πρωτεϊνικό θόλωμα των οίνων (εικόνα 5)26.

Εικόνα 5. Πήκτωμα μονοδιάστατης ηλεκτροφόρηση σε διάφορους οίνους.

Είναι φανερό πως και στην περίπτωση όπου υπάρχουν οίνοι διαφορετικών
ποικιλιών παρουσιάζονται εντονότερες ζώνες σε μέτριου ΜΒ (20-30kDa) ενώ στα
χαμηλά και υψηλά ΜΒ εμφανίζονται ασθενέστερες ζώνες σε μικρότερο βαθμό.
Επίσης προσδιορίστηκαν χαμηλού ΜΒ πρωτεΐνες περίπου στα 14kDa. Συνοπτικά
γίνεται αντιληπτό ότι τα παραπάνω αποτελέσματα συμφωνούν με τα αποτελέσματα
άλλων ερευνητών και μάλιστα όσον αφορά στις ζώνες μέτριου προς χαμηλού ΜΒ
που φαίνεται να ευθύνονται σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι άλλες ζώνες για το
θόλωμα του προκύπτοντα οίνου13,39.
Πιο αναλυτικά, στην πρώτη στήλη της εικόνας 5 παρατηρούμε τον μάρτυρα.
Στη στήλη 2 παρουσιάζεται οίνος Sauvignon Blanc 2010 το δείγμα 2Α ο οποίος δεν
έχει υποστεί καταβύθιση πρωτεϊνών με μπεντονίτη. Η χρήση μπεντονίτη είναι
συνήθης τεχνική για την τρυγική σταθεροποίηση των κρασιών και εφαρμόζεται σε
ευρεία κλίμακα στα οινοποιεία. Συγκεκριμένα, οι πρωτεΐνες του εν λόγου οίνου έχουν
καταβυθιστεί με φυσικό τρόπο μέσα στο βαρέλι με την πάροδο του χρόνου και χωρίς
να έχει υποστεί καμία άλλη επεξεργασία. Ο οίνος παρέμεινε στο βαρέλι από τον
Νοέμβριο του 2010 έως τον Οκτώβριο του 2013 όπου πάρθηκε το δείγμα για την
παρούσα μελέτη. Η ζώνη 2Α που εμφανίζεται είναι περίπου στα 66kDa μοριακό
βάρος.
Στη στήλη 3 έχουμε ένα εμφιαλωμένο κρασί εσοδείας 2005.
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Στη στήλη 4 περιέχει κρασί εσοδείας 2007 και η στήλη 5 περιέχει κρασί
εσοδείας 2009. Στις τρεις παραπάνω περιπτώσεις πρόκειται για ένα κρασί με ίδιο
όνομα, από την ίδια οινοποιητική εταιρεία αλλά από διαφορετικές εσοδείες. Δηλαδή
ο οίνος έχει παραχθεί από τις ίδιες ποικιλίες, έχει συλλεχθεί από τις ίδιες περιοχές και
τους ίδιους παραγωγούς και έχουν υποστεί την ίδια μεταχείριση. Αυτομάτως, γίνεται
κατανοητό ότι τηρήθηκε το ίδιο πρωτόκολλο οινοποίησης, παρέμειναν το ίδιο
χρονικό διάστημα στα βαρέλια και τηρήθηκε το ίδιο ποσοστό αναμίξεις ποικιλιών
κατά την παραγωγή χαρμανιού. Πιο συγκεκριμένα στις στήλες 3 – 5 υπάρχει οίνος
Sauvignon Blanc–Βηλάνα εσοδείας 2005, 2007, 2009 όπου αποτελείται σε ποσοστό
40 με 60% αντίστοιχα ανάμειξη.
Παρατηρώντας το πήκτωμα των δειγμάτων 3, 4Α, 4Β, 5Α, 5Β, 5Γ, 5Δ
διαπιστώθηκε ότι καλύτερα αποτελέσματα προέκυψαν στο δείγμα 5. Πιο αναλυτικά,
στην στήλη 3 δεν εμφανίστηκε πρωτεϊνική ζώνη.
Στη στήλη 4 με τα δείγματα 4Α και 4B το πρωτεϊνικό προφίλ απεικονίζει μια
ζώνη με πολύ μικρή συγκέντρωση στα 23-28kDa και στα 66kDa.
Α/Α

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

1

Marker

2

Sauvignon Blanc

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΣΟΔΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ

Πεζά

2010

Οίνος (σε
βαρέλι)

3

Sauvignon Blanc-

Πεζά

2005

Βηλάνα
4

Sauvignon Blanc-

εμφιαλωμένος
Πεζά

2007

Βηλάνα
5

Sauvignon Blanc-

Malvazia Aromatica-

Οίνος
εμφιαλωμένος

Πεζά

2009

Βηλάνα
6

Οίνος

Οίνος
εμφιαλωμένος

Μεταξοχώρι

2007

ΜοσχάτοΣπινας –

Οίνος
εμφιαλωμένος

Chardonnay
7

Malvazia Aromatica-

Μεταξοχώρι

ΜοσχάτοΣπινας –

2009

Οίνος
εμφιαλωμένος

Chardonnay
Πίνακας 2: Δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν.
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Στα δείγματα 5Α, 5Β, 5Γ και 5Δ εμφανίστηκε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα
με πιο έντονες μπάντες, στα 23kDa, 45kDa και 66kDa. Δηλαδή εμφανίζονται
περισσότερες και πιο ξεκάθαρες ζώνες ακόμα και σε διαφορετικά μοριακά βάρη.
Στην συνέχεια έχουμε την στήλη 6 και 7 όπου χρησιμοποιήθηκαν δυο οίνοι
από διαφορετική οινοποιητική εταιρεία. Οι ποικιλίες που παράχθηκαν οι οίνοι είναι
Malvazia Aromatica, Μοσχάτο Σπίνας και Chardonnay. Τα κρασιά είναι εσοδείας
2007 και 2009 αντίστοιχα. Είναι εμφιαλωμένοι οίνοι, έχουν παραχθεί με τις ίδιες
ποικιλίες από αμπελώνες της ίδιας εταιρείας και έχουν υποστεί την ίδια κατεργασία.
Δηλαδή, τηρήθηκε το ίδιο πρωτόκολλο οινοποίησης, παρέμεινε το ίδιο χρονικό
διάστημα στη δεξαμενή και τηρήθηκε το ίδιο ποσοστό ανάμειξης ποικιλιών κατά την
παραγωγή χαρμανιού. Συγκεκριμένα οι ποικιλίες ήταν Malvazia Aromatica, Μοσχάτο
Σπίνας και Chardonnay σε ποσοστά 50, 40 και 10% αντίστοιχα.
Στην στήλη 6 δεν παρουσιάζονται ορατά αποτελέσματα ενώ στην στήλη 7
εμφανίζονται στο δείγμα 7Α αμυδρά πρωτεΐνες μεσαίου μοριακού βάρους, της
τάξεως 28kDa περίπου. Το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο λόγω του ότι η
συγκεκριμένη οινοποιητική εταιρεία παράγει οίνους ανωτέρας ποιότητας που
προέρχονται από τον πρόρωγο της κάθε ποικιλίας και όχι από πίεση. Αυτό το
φαινόμενο εξηγείται από το γεγονός ότι οι περισσότερες πρωτεΐνες είναι
εντοπισμένες στην επιδερμίδα και στα γίγαρτα των σταφυλιών26.
Με τα προαναφερθέντα δείγματα πραγματοποιήθηκε παράλληλα και η
μέθοδος για την ανίχνευση πρωτεϊνών με πολυαιθυλενογλυκόλη (PEG) σε διάφορες
συγκεντρώσεις. Η PEG που χρησιμοποιήθηκε ήταν 8.000. Οι συγκεντρώσεις ήταν 10,
20, 30 και 40% PEG. Η μέθοδος αυτή δεν εμφάνισε πρωτεΐνες γι’ αυτό και δεν
εφαρμόστηκε περαιτέρω.
Μετά τη διερεύνηση του πρωτεϊνικού προφίλ με την πρώτη μέθοδο της
ανίχνευσης με καταβύθιση πρωτεϊνών με TCA συνεχίστηκε η διαδικασία για
ταυτοποίηση πεπτιδίων – πρωτεϊνών με φασματομετρία μάζας κατά MALDI όπου
ταυτοποιήθηκαν πρωτεΐνες όπως η ινβερτάση και η θαυματίνη.
Παρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακας από το ειδικό λογισμικό (Mascot Server).
Μετά την απαραίτητη προετοιμασία των δειγμάτων ώστε να πραγματοποιηθεί η
ταυτοποίηση των δειγμάτων με φασματοσκοπία μάζας (MALDI TOF/TOF) έχουμε
τα παρακάτω αποτελέσματα.
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Α/Α

Δείγμα

Όνομα Πρωτεΐνης

Accession

Σκορ

ΜΒ

Number
1

2A

vacuolar invertase 1

gi|1839578

196

71786

2

4A

vacuolar invertase 1

gi|1839578

123

71786

3

4B

vacuolar invertase 1

gi|1839578

189

71786

4

5A

vacuolar invertase 1

gi|1839578

105

71786

gi|225466093

251

72234

gi|2213852

261

24866

5

PREDICTED: beta5Γ

6

VVTL1 [Vitis
5Δ

Δείγμα

4Α

4Α

fructofuranosidase

Όνομα
πρωτεΐνης

vinifera]

NCBi
accession

MB

score

Pi

number

Vacuolar

gi

invertase 1

1839578

Vacuolar

gi

invertase 1

1839578

71,7

71,7

123

123

4,6

4,6

Αρχή –

Ακολουθία

Τέλος

πεπτιδίων

408417

425441

K.
GWASLQSIP
R.T
K.TGTYLLL
WPIEEVESL
R.T
R.ILYGWISE

2Α

Vacuolar

gi

invertase 1

1839578

71,7

196

4,6

390-

GDIESDDLK

407

KGWASLQSI
PR

Vacuolar

gi

invertase 1

1839578

Vacuolar

gi

invertase 1

1839578

Beta-

gi

5Γ fructofurano

22546609

sidase

3

2A

2A

71,7

71,7

72,2

57

196

196

251

4,6

4,6

408- K.GWASLQSI
417
425441

4,5

565-

9

581

PR.T
K.TGTYLLL
WPIEEVESL
R.T
R.IYGSIVPV
LDDEKKPTM
R.V

Beta-

gi

5Γ fructofurano

22546609

sidase

3

Beta-

gi

5Γ fructofurano

22546609

sidase

3

5Δ

5Δ

VVTL1

VVTL1

gi
2213852

gi
2213852

72,2

251

72,2

251

24,8

24,8

261

261

4,5

582-

R.VLVDHSIV

9

597

EGFSQGGRS

4,5

604-

R.VYPTEAIG

9

615

AAR.L

5,0
9

5,0
9

R.RLDSGQS
48-67

WTITVNPGT
TNAR.I
R.LDSGQSW

48-67

TITVNPGTT
NAR.I

Παρακάτω παραθέτονται οι ακολουθίες των πεπτιδίων.
Για το gi 1839578

1 mdthhatshdllhdeayaplpysplpdhpvpagapalgqrrplkvcvtlslmflvslvsf
61 irvhvtvdndgpsmeregrgvaqgvseksflgfsgrrlsynwttamlawqrtafhfqpek
121 nwmndpdgplfhmgwyhlfyqynpdsavwgnitwghavsrdmihwlylplamvpdrwfdl
181 ngvwtgsatilpngqiimlytgdtndsvqvqnlaypanlsdplllhwikyennpvmvppa
241 gigsddfrdpttmwvgadgnwrvavgslvnttgivlvfqttnftdfelfdgelhgvpgtg
301 mwecvdfypvsingvygldtsahgpgikhvlkasmddnrhdyyalgeydpmtdtwtpddp
361 eldvgiglrldyeryyasktfydqvkkrrilygwisegdiesddlkkgwaslqsiprtvl
421 hdnktgtylllwpieeveslrtnstefedvllepgsivpldigsasqldivaefevdnet
481 leamveadviyncstsagaagrgalgpfgllvladdtlseltpiyfyiakdtdgsyktff
541 ctdlsrsslavddvdqriygsivpalddekptmrvlvdhsivegfsqggrscittrvypt
601 eaiygaarlflfnnatgvnvtasikiwemasadihpypldqp
Για το gi 225466093

1 mdthhatshdllhdeayaplpysplpdhpvpagapalgqrrplkvfavtl
51 aslmflaslvalvihqspqtpvtvdndgpsmeregrgvaqgvseksflgf
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101 sgrrlsynwttamfawqrtafhfqpeknwmndpdgplfhmgwyhlfyqyn
151 pdsavwgnitwghavsrdmihwlylplamvpdrwfdlngvwtgsatilpn
201 gqiimlytgdtndsvqvqnlaypanlsdplllhwikyennpvmvppagig
251 sddfrdpttmwvgadgnwrvavgslvnttgivlvfqttnftdfelldgel
301 hgvpgtgmwecvdfypvsingvygldtsahgpgikhvlkasmddnrhdyy
351 algeydpmtdtwtpddpeldvgiglrldygkyyasktfydqvkkrrilyg
401 wisegdiesddlkkgwaslqsiprtvlhdnktgtylllwpieeveslrtn
451 stefedvllepgsvvpldigsasqldivaefevdnetleamveadviync
501 stsagaagrgalgpfgilvladdtlseltpiyfyiakdtdgsyktffctd
551 lsrsslavddvdqriygsivpvlddekptmrvlvdhsivegfsqggrsci
601 ttrvypteaiygaarlflfnnatgvnvtasikiwemasadihpypldqp
Για το gi 2213852

1 mrftttlpiliplllsllftsthaatfdilnkctytvwaaaspgggrrldsgqswtitvn
61pgttnariwgrtsctfdangrgkcetgdcngllecqgygsppntlaefalnqpnnldyid
121 islvdgfnipmdfsgcrgiqcsvdingqcpselkapggcnnpctvfktneycctdgpgsc
181 gpttyskffkdrcpdaysypqddktslftcpsgtnykvtfcp
Μετά την παρατήρησηση των αποτελεσμάτων από την ταυτοποίηση κατά
Maldi από τα παραπάνω δείγματα αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία για
περαιτέρω ανάλυση. Πιο συγκεκριμένα, πάρθηκε το δείγμα 5 στην εικόνα 5.
Φορτώθηκε ξανά το δείγμα του κρασιού που είχε χρησιμοποιηθεί στην στήλη 5
(Sauvignon Blanc – Bηλάνα 2009), σε νέο πήκτωμα μονοδιάστατης ηλεκτροφόρησης
χωρίς να έχει υποστεί περαιτέρω επεξεργασία.
Το νέο SDS-PAGE φορτώθηκε ώστε να επαναληφθεί η διαδικασία, εφόσον το
αποτέλεσμα ήταν ικανοποιητικό και έχοντας όμοιο πρωτεϊνικό προφίλ συνεχίστηκε η
διαδικασία για δισδιάστατη ηλεκτροφόρηση και στην συνέχεια

ακολούθησε

ταυτοποίηση με φασματομετρία μάζας (MALDI TOF/TOF).
Ακολουθεί δείγμα οίνου της εικόνας 6 όπου τα δυο κλάσματα αποτελούνται
από το ίδιο δείγμα. Παρατηρούμε στο SDS-PAGE μονοδιάστατης ηλεκτροφόρησης
τον μάρτυρα στην πρώτη στήλη. Έπειτα εμφανίζεται δείγμα οίνου να έχει φορτωθεί
εις διπλούν στο πήκτωμα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην εικόνα 6.
Συνοπτικά εμφανίζονται πρωτεΐνες με διαφορετικά μοριακά βάρη στα 14kDa, 23kDa
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και 65-66kDa. Άρα με την επανάληψη της διαδικασίας παρατηρήθηκε ότι η ποσότητα
των πρωτεϊνών αντικατοπτρίζει ικανοποιητικά την πηκτή για ακόμα μια φορά.

Εικόνα 6: σε 1D στο δείγμα 5 (Sauvignon Blanc-Βηλάνα 2009). Ηλεκτροφόρηση πηκτής για
την ταυτοποίηση των πρωτεϊνών

Για την περαιτέρω ανάλυση του δείγματος ακολουθήθηκε η διαδικασία για
κοπή του πηκτώματος από 1D σε 2D όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο ‘Υλικά και
Μέθοδοι’ και στην συνέχεια φορτώθηκε το δείγμα στην κάθετη συσκευή
ηλεκτροφόρησης ώστε να έχουμε το πήκτωμα δισδιάστατης ηλεκτροφόρησης. Τα
αποτελέσματα παρουσιάζονται στην παρακάτω εικόνα (εικόνα 7).

Εικόνα 7: Ηλεκτροφόρηση πηκτής δισδιάστατης ηλεκτροφόρησης σε εμπορικό δείγμα του 2009 με
τις ποικιλίες Sauvignon Blanc-Βηλάνα. Με αριθμούς φαίνονται οι ζώνες που αποκόπηκαν
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Η εικόνα 7 απεικονίζει το πήκτωμα δισδιάστατης ηλεκτροφόρησης. Με
αριθμούς απεικονίζονται οι ζώνες που αποκόπηκαν. Εφόσον ακολουθήθηκε όλη η
προαπαιτούμενη διαδικασία ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα τα δείγματα μας
στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ταυτοποίηση πεπτιδίων. Όμως σε πρώτη φάση λόγω
μηχανικής βλάβης του οργάνου φασματομετρίας μάζας (MALDI TOF/TOF) η
διαδικασία δεν απέδωσε κανένα αποτέλεσμα. Με την αποκατάσταση του οργάνου η
διαδικασία επαναλήφθηκε ακόμα μια φορά χωρίς να υπάρξει

ικανοποιητικό

αποτέλεσμα. Άρα δεν πραγματοποιήθηκε η ταυτοποίηση πρωτεϊνών από SDS-PAGE
σε δισδιάστατης ηλεκτροφόρησης πήκτωμα.

5.1.2 Απομόνωση πρωτεϊνών από γλεύκη
Δεδομένου ότι στην προηγούμενη πειραματική διαδικασία προέκυψαν
αξιόλογα αποτελέσματα όσον αφορά στην μονοδιάστατη ηλεκτροφόρηση, θελήσαμε
να συνεχίσουμε την πειραματική διαδικασία με νέα δείγματα. Αυτά τα δείγματα ήταν
γλεύκη από τέσσερις ελληνικές και ξενικές ποικιλίες. Οι ποικιλίες είναι Μοσχάτο
Σπίνας, Πλυτό, Malvazia Aromatica και Chardonnay.
Πραγματοποιήθηκε πρωτεϊνική ανάλυση δειγμάτων στα τέσσερα διαφορετικά
είδη γλευκών τα οποία έχουν φορτωθεί στο πήκτωμα εις διπλούν ώστε να
χρησιμοποιηθεί η δεύτερη ζώνη για περαιτέρω ανάλυση. Χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα
δείγματα γλεύκους της αμπελοοινικής περιόδου του 2012 από τέσσερις διαφορετικές
ποιοτικές αρωματικές λευκές ποικιλίες που προέρχονται από την ίδια γεωγραφική
περιοχή όπως φαίνεται στο πίνακα 3.

61

Α/Α

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΣΟΔΕΙΑ ΕΙΔΟΣ

1

Μοσχάτο Σπίνας

Μεταξοχώρι

2012

Γλεύκος μετά
την
απολάσπωση

2

Πλυτό

Μεταξοχώρι

2012

Γλεύκος μετά
την
απολάσπωση

3

Malvazia

Μεταξοχώρι

2012

Γλεύκος μετά
την

Aromatica

απολάσπωση
4

Chardonnay

Μεταξοχώρι

2012

Γλεύκος μετά
την
απολάσπωση

Πίνακας 3: Δείγματα γλεύκου του 2012 μετά την απολάσπωση

Τα δείγματα γλεύκους συλλέχθηκαν την δεύτερη ημέρα μετά την οινοποίηση
από τις ψυχόμενες δεξαμενές ζύμωσης, πριν ξεκινήσει η αλκοολική ζύμωση, ενώ είχε
προστεθεί την πρώτη ημέρα κατά την διάρκεια της έκθλιψης διοξείδιο του θείου και
ένζυμα απολάσπωσης.
Φορτώθηκαν 4 δείγματα εις διπλούν ώστε εάν τα αποτελέσματα θα είναι
ικανοποιητικά να συνεχιστεί η πειραματική διαδικασία.
Η

SDS-PAGE

μονοδιάστατης

ηλεκτροφόρησης

είχε

την

παρακάτω

απεικόνιση (εικόνα 8). Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα διαφορετικά
δείγματα που έχουν επεξεργαστεί με την ίδια μέθοδο για καταβύθιση πρωτεϊνών. Η
μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για ανίχνευση πρωτεϊνών ήταν η καταβύθιση με TCA.
Σκοπός της παρούσας πειραματικής διαδικασίας είναι να παρουσιαστεί το πρωτεϊνικό
προφίλ σε λευκά γλεύκη ελληνικών και ξενικών ποικιλιών που καλλιεργούνται στην
ίδια γεωγραφική περιοχή. Τέλος, να μελετηθούν τα πρωτεϊνικά τους δυναμικά και να
πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση αυτών .
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Εικόνα 8: Γλεύκη από λευκές αρωματικές ποικιλίες.

Μελετώντας το πήκτωμα στην εικόνα 8 παρατηρούμε ότι οι πρώτες δυο
στήλες απεικονίζουν την λευκή αρωματική ποικιλία Μοσχάτο Σπίνας έπειτα
ακολουθεί στις επόμενες δυο στήλες η ποικιλία Πλυτό. Στη συνέχεια έχουμε τις
στήλες 5, 6 να αποτελούνται από την πολύ αρωματική ποικιλία Malvazia Aromatica
και τέλος οι δυο τελευταίες στήλες παρουσιάζουν το πρωτεϊνικό προφίλ που υπάρχει
στην ποικιλία Chardonnay.
Όπως φαίνεται στην εικόνα 8 στο πήκτωμα SDS-PAGE μονοδιάστατης
ηλεκτροφόρησης παρουσιάζονται τα πρωτεϊνικά κλάσματα σε μονάχα τρεις από τις
τέσσερις ποικιλίες και οι πρωτεΐνες που παρουσιάζονται είναι χαμηλού, μεσαίου και
υψηλού μοριακού βάρους.
Πιο συγκεκριμένα στην στήλη 1 επικρατούν πρωτεϊνικές ζώνες χαμηλού ΜΒ
το δείγμα 1ΣΤ στα 14kDa, ακολουθεί πρωτεϊνική ζώνη μεσαίου ΜΒ στα δείγματα
1Β, 1Γ, 1Δ και 1Ε, της τάξεως 20-30kDa και τέλος υψηλού ΜΒ, το 1Α της τάξεως
των 66kDa.
Η στήλη 3 εμφανίζει πρωτεϊνικές ζώνες μεσαίου και υψηλού ΜΒ της τάξεως
των 21kDa στο δείγμα 3Γ και 65-66kDa στο δείγμα 3Α και 3Β αντίστοιχα. Δεν
εμφανίζονται έντονα αυτές οι πρωτεϊνικές ζώνες και συνάγεται από το γεγονός ότι το
δείγμα προέρχεται από την τοπική ποικιλία Πλυτό η οποία ναι μεν μπορεί να παράγει
καλής ποιότητας οίνους όχι όμως τόσο αρωματικούς. Τα πρωτεϊνικά προφίλ του
κλάσματος δεν ήταν έντονα ώστε να πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση των δειγμάτων
με φασματοσκοπία μάζας κατά Maldi.
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Η επόμενη ποικιλία που χρησιμοποιήθηκε ήταν η Malvazia Aromatica είναι
στη πέμπτη στήλη όπου απεικονίζει πρωτεΐνες χαμηλού, μεσαίου και υψηλού ΜΒ
περίπου στα 14-15kDa στο δείγμα 5Ζ, έπειτα παρουσιάζονται ζώνες 20-30kDa στο
δείγμα 5Γ, 5Δ, 5Ε και 5ΣΤ και τέλος μια μικρότερη ζώνη στα 65-66kDa στο δείγμα
5Β. Η συγκεκριμένη ποικιλία παράγει άριστης ποιότητας οίνους με έντονα αρώματα
από ροδάκινα, πιπέρι, μέλι και άνθη.
Η τελευταία ποικιλία στο πήκτωμα SDS-PAGE απεικονίζεται το Chardonnay
στην στήλη 7, μια πολύ ποιοτική αρωματική λευκή ποικιλία. Πάνω στο πήκτωμα
εμφανίζονται πρωτεϊνικά κλάσματα όπου οι ζώνες είναι μικρού, μεσαίου και υψηλού
ΜΒ πρωτεΐνες. Αρχικά στην στήλη 7 παρουσιάζεται μια μικρή ζώνη όχι έντονη στα
14kDa στο δείγμα 7Θ και ακολουθούν τρεις ζώνες μεταξύ του 20-30kDa στο δείγμα
7Ε, 7ΣΤ, 7Ζ και 7Η, μια μικρότερη ζώνη στα 45kDa στο δείγμα 7Γ και 7Δ και τέλος
μια μικρή ζώνη στα 66kDa στο δείγμα 7Α και 7Β.
Να αναφερθεί ότι παράλληλα πραγματοποιήθηκε πειραματική διαδικασία με
προσθήκη θειικού αμμωνίου σε συγκέντρωση 40%. Τα αποτελέσματα όμως δεν ήταν
ικανοποιητικά και γι’ αυτό δεν αναφέρονται. Πιο συγκεκριμένα έγινε προσθήκη
θειικού αμμωνίου σε 40% κορεσμό των δείγματος για καταβύθιση πρωτεϊνών, όμως
τα αποτελέσματα μετά το πήκτωμα ηλεκτροφόρησης δεν ήταν ικανοποιητικά και γι’
αυτό το λόγω δεν παρουσιάζονται.
Μελετώντας το δικό μας πήκτωμα απεικονίζονται πρωτεΐνες χαμηλού ΜΒ στα
14kDa, μεσαίου ΜΒ στα 20-30kDa, που μάλιστα είναι ιδιαίτερα έντονες, αλλά και
μια πρωτεϊνική ζώνη υψηλού ΜΒ στα 65-66kDa. Γεγονός που συμφωνεί με τα
αποτελέσματα άλλων ερευνητών όσον αφορά στις ζώνες μέτριου προς χαμηλού ΜΒ
(20-30kDa) που φαίνεται να ευθύνονται σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι άλλες ζώνες
για το θόλωμα του προκύπτοντα οίνου13,39,65. Μετά την κατάλληλη προετοιμασία των
δειγμάτων πραγματοποιήθηκε ταυτοποίηση των πρωτεϊνών με την φασματομετρία
μάζας κατά Maldi από το πήκτωμα της εικόνας 8 και παρουσιάζεται ο ακόλουθος
πίνακας αποτελεσμάτων:
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Δείγμα

Όνομα

Ncbi

MΒ

Σκορ

PI

Πρωτεΐνης
1β

Αρχή-

Ακολουθία Πεπτιδίων

Τέλος

beta-1,3-

gi1549

glucanase,

400

15,3

108

4.7

117-

K.NLFDAILDAVYSA

2

132

LER.A

5,0

199-

K.TALWFWMNNVHS

1

221

VIGQGFGATIR

5,0

199-

K.TALWFWMNNVHS

1

221

VIGQGFGATIR.A

5,0

199-

K.TALWFWMNNVHS

1

221

VIGQGFGATIR

4,7

207-

K.TALWFWMNNVHS

5

229

VLDQGFGATIR

4,7

207-

K.TALWFWMNNVHS

5

229

VLDQGFGATIR

5,0

199-

K.TALWFWMNNVHS

1

221

VIGQGFGATIR

partial
[Vitisvinifera
1γ

class IV

gi1646

chitinase

99029

28,1

97

[Vitis
pseudoreticul
ata]
1δ

class IV

gi1646

chitinase

99029

28,1

44

[Vitis
pseudoreticul
ata]
3γ

class IV

gi|1646

chitinase

99029

28

113

[Vitis
pseudoreticul
ata]
3γ

PREDICTED

gi|2254

: chitinase 5

34072

28,9

97

[Vitis
vinifera]
3δ

PREDICTED

gi|2254

: chitinase 5

34072

28,9

143

[Vitis
vinifera]
3δ

class IV

gi|1646

chitinase

99029

28,1

124

[Vitis
pseudoreticul
65

ata]
3ε

PREDICTED

gi2254

: chitinase 5

34072

28,9

108

4,7

207-

K.TALWFWMNNVHS

5

229

VLDQGFGATIR

5,0

199-

K.TALWFWMNNVHS

1

221

VIGQGFGATIR.A

4,7

207-

K.TALWFWMNNVHS

5

229

VLDQGFGATIR

5,0

199-

K.TALWFWMNNVHS

1

221

VIGQGFGATIR

5,0

49-67

R.LDSGQSWTITVNP

[Vitis
vinifera]
3ε

class IV

gi1646

chitinase

99029

28.1

106

[Vitis
pseudoreticul
ata]
3στ

PREDICTED

gi|2254

: chitinase 5

34072

28,9

104

[Vitis
vinifera]
3στ

class IV

Gi1646

chitinase

99029

28.1

77

[Vitis
pseudoreticul
ata
3στ

VVTL1

gi|2213

[Vitis

852

24.8

58

9

GTTNAR.I

vinifera]
4ε

beta-1,3-

gi|1549

glucanase,

400

15,3

121

4,7

117-

K.NLFDAILDAVYSA

2

132

LER.A

5,0

48-67

R.LDSGQSWTITVNP

partial [Vitis
vinifera]
4η

VVTL1

gi|2213

[Vitis

852

24,8

281

9

GTTNAR.I

vinifera]
4η

VVTL1

gi|2213

[Vitis

852

24,8

281

5.0
9

vinifera]

66

49-67

R.RLDSGQSWTITVN
PGTTNAR.I

4η

class IV

gi|1646

chitinase

99029

28,1

78

5,0

199-

K.TALWFWMNNVHS

1

221

VIGQGFGATIR

[Vitis
pseudoreticul
ata]

Α/Α

Δείγμα

Όνομα Πρωτεΐνης

1

1β

Beta-1,3-Glucanase,
Partial [Vitis Vinifera]

2

1γ

Class Iv Chitinase [Vitis
Pseudoreticulata]

1δ

Class Iv Chitinase [Vitis
Pseudoreticulata]

3γ

Class Iv Chitinase [Vitis
Pseudoreticulata]

3
4

5

6

7

8

9

3δ

3ε

3στ

4ε

4η

Accession
Number

Σκορ

ΜΒ

Gi|1549400

108

15357

Gi|16469902
9

97

28143

Gi|16469902
9

44

28143

Gi|16469902
9

113

28143

Gi|22543407
2

143

28937

Gi|22543407
2

108

28937

Gi|22543407
2

104

28937

Gi|1549400

121

15357

Gi|2213852

281

24866

Predicted: Chitinase 5
[Vitis Vinifera]

Predicted: Chitinase 5
[Vitis Vinifera]

Predicted: Chitinase 5
[Vitis Vinifera]
Beta-1,3-Glucanase,
Partial [Vitis Vinifera]

Vvtl1 [Vitis Vinifera]

Παρακάτω παραθέτονται οι ακολουθίες των πεπτιδίων
Για το gi 1549400

1 yipvgnevsp sgaqaqfvlp amqninnais saglgnqikv staidtgvlg vsyppssgsf
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61 ksgvlsflts iisflvknna pllvnlypyf sdlsnlnyal ftapgvvvqd gqlgyknlfd
121 aildavysaleraggsslkivvsesgw
Για το gi 164699029

1 maaklltvllvgalfgaavaqncgcasdlccskygycgtgseycgdgcqsgpcdssgssv
61 sdivtqaffd giinqaassc agknfytraa flsalnsysg fgndgstdan kreiaaffah
121 vthetghfcy ieeingashn ycdssntqdp cvsgqnyygr gplqltwnyn ygaagnsigf
181 nglsnpgiva tdvvtsfkta lwfwmnnvh svigqgfgatiraingavecn ggntaavnar
241 vqyykdycsq lgvspgdnlt c
Για το gi 225434072

1maaklltillvgalcgaavaqncgcasdqccskygycgtgndycgntcqsgpcyssggng
61ssgggssvadivtqaffdgiinqaasscagknfytraaflnasnsysqfgndgsangtkr
121 eiaaffahvtqetghfcyieeidgashdycdsnntqypcvagqkyygrgplqltwnynyg
181 aagnsigfdglgnpgivatdvlisfktalwfwmnnvhsvldqgfgatiraingavecngg
241 ntpavnarvgyyedycsqlgvspgdnltc
Για το gi 2213852

1 mrftttlpiliplllsllftsthaatfdilnkctytvwaaaspgggrrldsgqswtitvn
61pgttnariwgrtsctfdangrgkcetgdcngllecqgygsppntlaefalnqpnnldyid
121 islvdgfnipmdfsgcrgiqcsvdingqcpselkapggcnnpctvfktneycctdgpgsc
181 gpttyskffkdrcpdaysypqddktslftcpsgtnykvtfcp

5.1.3 Απομόνωση πρωτεϊνών διάφορων δειγμάτων
Συνεχίζοντας την διερεύνηση του πρωτεϊνικού προφίλ σε διάφορες ποικιλίες
επιλέξαμε νέα δείγματα τα οποία παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα 4.
Επιλέχθηκαν 5 διαφορετικές ποικιλίες Syrah Ροζέ, Syrah, Merlot, Cabernet
Sauvignon και Malvazia Aromatica. Όσον αφορά τις τέσσερις πρώτες ποικιλίες
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(Syrah Ροζέ, Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon) προέρχονται από γλεύκος εσοδείας
2012 πριν την έναρξη της αλκοολικής ζύμωσης από την ίδια γεωγραφική ζώνη και
αφού έχει προστεθεί μικρή ποσότητα διοξειδίου του θείου στα ερυθρά γλεύκη και
συνεχίστηκε η συνήθης πρακτική της ερυθρής οινοποίησης. Επίσης έχουν προστεθεί
ένζυμα απολάσπωσης στα δείγματα από τις λευκές ποικιλίες (πίνακας 4).
Ακολουθεί η ποικιλία Malvasia Aromatica όπου στο πρώτο κλάσμα το δείγμα
προέρχεται από οίνο εσοδείας 2013 της περιοχής Πεζών Ηρακλείου μετά την
αλκοολική ζύμωση. Ενώ στην δεύτερη περίπτωση το δείγμα προέρχεται από γλεύκος
Malvasia Aromatica εσοδείας 2012 της περιοχής Μεταξοχωρίου μετά την αλκοολική
ζύμωση. Τέλος το τρίτο δείγμα αποτελείται από την ίδια ποικιλία γλεύκους της
περιοχής των Πεζών εσοδείας 2013 γλεύκος μετά την αλκοολική ζύμωση.
Α/Α

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΣΟΔΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ

1

Marker

2

Syrah Ροζέ1

Μεταξοχώρι

2012

Γλεύκος

3

Syrah

Μεταξοχώρι

2012

Γλεύκος

4

Merlot

Μεταξοχώρι

2012

Γλεύκος

5

Cabernet Sauvignon

Μεταξοχώρι

2012

Γλεύκος

6

Malvazia Aromatica

Πεζά

2013

Οίνος μετά την
αλκοολική
ζύμωση

7

Malvazia Aromatica

Μεταξοχώρι

2012

Γλεύκος μετά την
αλκοολική
ζύμωση

8

Malvazia Aromatica

Πεζά

2013

Γλεύκος μετά την
αλκοολική
ζύμωση

Πίνακας 4: Δείγματα οίνου και γλεύκους από διάφορες περιοχές

1

Σημείωση: να διευκρινιστεί ότι όσον αφορά το Syrah Ροζέ προέρχεται από το “τράβηγμα” ερυθρού
γλεύκους από την ποικιλία Syrah. Αφού έχει παραμείνει στον αυτόματο οινοποιητή για 4 ώρες με τα στέμφυλα
του και στην συνέχεια ακολουθείται η συνήθης διαδικασία ερυθρής ζύμωσης.
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Η μελέτη του πηκτώματος που παρουσιάζεται στην εικόνα 9 μας απεικονίζει
επτά διαφορετικά δείγματα οίνου και γλεύκους. Η πρώτη στήλη παρουσιάζει τον
μάρτυρα. Έπειτα στην στήλη 2 απεικονίζεται το πρωτεϊνικό δυναμικό της ποικιλίας
Syrah ροζέ σε μορφή γλεύκους. Από το πήκτωμα μας συμπεραίνουμε ότι οι
πρωτεΐνες που απεικονίζονται κατά κύριο λόγο είναι μεσαίου και υψηλού μοριακού
βάρους. Οι πρωτεΐνες που απεικονίζονται είναι 20-25kDa στο δείγμα 2Β, 2Γ, 2Δ και
2Ε επίσης εμφανίζεται μια ζώνη όχι τόσο έντονη στα 65kDa στο δείγμα 2Α.
Οι στήλες 3, 4 και 5 αποτελούνται από μούστο ερυθρών ποικιλιών Syrah,
Merlot, Cabernet Sauvignon αντίστοιχα στα οποία δεν εμφανίζεται πρωτεΐνες διότι ως
γνωστό στις ερυθρές ποικιλίες προϋπάρχουν οι ταννίνες που δημιουργούν σύμπλοκα
και συγκρατούν τις πρωτεΐνες άρα δεν απεικονίζονται στο δικό μας πήκτωμα.

Εικόνα 9: Διάφορα δείγματα οίνων και γλευκών από διαφορετικές αμπελουργικές
εσοδείες

Στην έκτη στήλη απεικονίζονται τα πρωτεϊνικά κλάσματα από την ποικιλία
Malvazia Aromatica μια ποικιλία με έντονα αρώματα από νυχτολούλουδο, γιασεμί
και ώριμο ροδάκινο. Είναι ένα κρασί το οποίο έχει μείνει σε δεξαμενή για περίπου
οκτώ μήνες μετά το τέλος της αλκοολικής ζύμωσης χωρίς την προσθήκη μπεντονίτη
και η διαύγαση του έχει πραγματοποιηθεί με στατική απολάσπωση. Αυτός ο οίνος
προέρχεται από την περιοχή των Πεζών εσοδείας 2013.
Οι πρωτεϊνικές ζώνες που απεικονίζονται στο πήκτωμα είναι χαμηλού,
μεσαίου και υψηλού ΜΒ, δηλαδή της τάξεως των 15kDa στο δείγμα 6Ε, 20-25kDa
στο δείγμα 6Γ και 6Δ, 45kDa στο δείγμα 6Β και 65kDa στο 6Α αντίστοιχα.
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Στη έβδομη στήλη απεικονίζεται γλεύκος από λευκή ποικιλία μετά την
αλκοολική ζύμωση όπου εμφανίζεται πρωτεϊνικό κλάσμα μεσαίου μοριακού βάρους
στα 20-25kDa στο δείγμα 7Γ και 35kDa στο δείγμα 7Β και τέλος υψηλού ΜΒ
πρωτεΐνη, της τάξεως των 65kDa στο δείγμα 7Α.

Α/Α

Δείγμα

Όνομα Πρωτεΐνης

1

2Α

vacuolar invertase 1,
GIN1
PREDICTED: glucan
endo-1,3-betaglucosidase
vacuolar invertase 1,
GIN1
PREDICTED: betafructofuranosidase
VVTL1
vacuolar invertase 1,
GIN1
VVTL1
PREDICTED: betafructofuranosidase
VVTL1

2

2Β

3

2Γ

4

2Δ

5
6

2Ε
6Α

7
8

6Β
6Γ

9

6Δ

10
11
12

6Ε
7Β
7Β

13
14

8Γ
8Ε

VVTL1
VVTL1
vacuolar invertase 1,
GIN1
class IV chitinase
Class IV chitinase

Accession
Number

Σκορ

ΜΒ

52

71786

gi|1839578
428
gi|22544137
3
gi|1839578 111

36711

gi|22546609 65
3
gi|2213852 177
gi|1839578 70

72234

gi|2213852
gi|2213852

163
261

24866
72234

gi|22546609
3
gi|2213852
gi|2213852
gi|2213852

244

24866

118
112
126

24866
24866
71786

gi|1839578 50
gi|16469902 94
9

71786

24866
71786

28143
28143

Τέλος ακολουθεί η στήλη 8 γλεύκος της ίδιας ποικιλίας, διαφορετικής
αμπελουργικής εσοδείας και από διαφορετική περιοχή. Συγκεκριμένα η ποικιλία είναι
Malvazia Aromatica που τα σταφύλια συλλέχθηκαν το 2013 από την περιοχή των
Πεζών. Το δείγμα συλλέχθηκε μετά την αλκοολική ζύμωση όπου στο γλεύκος έχει
προστεθεί διοξείδιο του θείου (6mg/)l και έχουν προστεθεί ένζυμα απολάσπωσης
πριν την έναρξη της ζύμωσης. Παρατηρούμε να απεικονίζονται πρωτεϊνικές ζώνες
περίπου στα 15kDa στο δείγμα 8Η, 20-25kDa στο δείγμα 8Ε και 8Ζ, 35kDa στο
δείγμα 8Γ και 8Δ και 65kDa στο δείγμα 8Β αντίστοιχα.
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Με τα προαναφερθέντα δείγματα πραγματοποιήθηκε παράλληλα μέθοδος
διαχωρισμού ιόντων και πολικών μορίων με κολώνα χρωματογραφίας ανταλλαγής
ιόντων.
Παρατηρήθηκε ότι συνολικά καλύτερα οπτικά αποτελέσματα προέκυψαν με
την μέθοδο καταβύθισης με TCA, όπου φαίνεται ότι η ποσότητα των πρωτεϊνών
αντικατοπτρίζει ικανοποιητικά το πήκτωμα SDS-PAGE (πιο έντονες πρωτεϊνικές
ζώνες στο πήκτωμα).
Έπειτα ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα μετά την ταυτοποίηση των
δειγμάτων μας με φασματομετρία μάζας (MALDI TOF/TOF).
Δείγμα

Όνομα

Ncbi

MΒ

Σκορ

Αρχή-

Ακολουθία

Τέλος

Πεπτιδίων

4.6

425 -

K.TGTYLLLWPIEEV

0

441

ESLR.T

8.4

160 -

K.HWGLFLPNK.Q

5

181

8.7

326-

8

334

8.7

326-

K.HWGIFLPNKQPK.

8

337

Y

4.6

575-

R.VLVDHSIVEGFSQ

0

590

GGR.S

4.6

597-

R.VYPTEAIYGAAR.

608

L

4.5

565-

R.IYGSIVPVLDDEK

9

581

PTMR.V

PI

Πρωτεΐνης
1A

Gi|18
Vacuolar

71.7

52

39578

Invertase 1, GIN1
[Vitis Vinifera]
1B

1B

1B
1Γ

PREDICTED:

Gi|22

Glucan Endo-1,3-

54413

Beta-Glucosidase

73

Beta-1,3

Gi|69

Glucanase

60214

Beta-1,3

Gi|69

Glucanase

60214

Vacuolar

Gi|18

Invertase 1, GIN1

39578

1Γ

Gi|18
Vacuolar

36,7

428

37.9

107

37.9

107

71.7

111

71.7

111

39578

K.HWGIFLPNK.Q

Invertase 1, GIN1
1Δ

PREDICTED:

Gi|22

Beta-

54660

Fructofuranosidas

93

72.2

65

e, Soluble
Isoenzyme I-Like
72

1Δ

PREDICTED:

Gi|22

Beta-

54660

Fructofuranosidas

93

72.2

65

4.5

582-

R.VLVDHSIVEGFSQ

9

597

GGR.S

5,0

48-67

R.RLDSGQSWTITV

e, Soluble
Isoenzyme I-Like
1Ε

VVTL1

Gi|22

24,8

177

13852
Ε

1

VVTL1

Gi|22

9
24,8

177

13852
5A

5B

Vacuolar

Gi|18

Invertase 1, GIN1

39578

VVTL1

Gi|22

VVTL1

Gi|22

71.7

70

24,8

163

PREDICTED:

Gi|22

Beta-

54660

Fructofuranosidas

93

4.6

5.0

24,8

163

5.0

425-

K.TGTYLLLWPIEEV

441

ESLR.T

48-67

R.RLDSGQSWTITV
NPGTTNAR.I

49-67

9

72,2

261

R.LDSGQSWTITVNP
GTTNAR.I

9

13852
5Γ

48-67

9

13852

5B

5,0

NPGTTNAR.I

R.LDSGQSWTITVNP
GTTNAR.I

4,5

565-

R.IYGSIVPVLDDEK

9

581

PTMR.V

4,5

582-

R.VLVDHSIVEGFSQ

9

597

GGR.S

4,5

604-

R.VYPTEAIYGAAR.

9

615

L

5,0

48-67

R.RLDSGQSWTITV

e, Soluble
Isoenzyme I-Like
5Γ

PREDICTED:

Gi|22

Beta-

54660

Fructofuranosidas

93

72,2

261

e, Soluble
Isoenzyme I-Like
5Γ

PREDICTED:

Gi|22

Beta-

54660

Fructofuranosidas

93

72,2

261

e, Soluble
Isoenzyme I-Like
5Γ

VVTL1

Gi|22

24,8

212
73

13852
5Γ

VVTL1

Gi|22

9
24,8

212

13852
5Δ

VVTL1

Gi|22

VVTL1

Gi|22

24,8

244

5Δ
5Ε

Vacuolar

Gi|18

Invertase 1, GIN1

39578

Vacuolar

Gi|18

Invertase 1, GIN1

39578

VVTL1

Gi|22

24,8

244

VVTL1

Gi|22

71,7

69

71,7

69

24,8

118

VVTL1

Gi|22

24,8

118

VVTL1

Gi|22

24,8

112

24,8

112

Vacuolar

Gi|18

Invertase 1, GIN1

39578

4,6

575-

R.VLVDHSIVEGFSQ

0

590

GGR.S

4,6

597-

R.VYPTEAIYGAAR.

0

608

L

5,0

48-67

R.RLDSGQSWTITV

5,0

NPGTTNAR.I
49-67

5,0

5,0

126

48-67

R.RLDSGQSWTITV
NPGTTNAR.I

49-67

R.LDSGQSWTITVNP
GTTNAR.I

3804,6

R.LDSGQSWTITVNP
GTTNAR.I

9
71,7

R.LDSGQSWTITVNP
GTTNAR.I

9

13852
7Β

48-67

9

13852
6Β

5,0

R.RLDSGQSWTITV
NPGTTNAR.I

9

13852
6Β

48-67

9

13852
5Ε

5,0

R.LDSGQSWTITVNP
GTTNAR.I

9

13852
5Δ

49-67

9

13852
5Δ

5,0

NPGTTNAR.I

K.TFYDQVK.K

386

0
7Β
7Β
7Γ

Vacuolar

Gi|18

Invertase 1, GIN1

39578

Vacuolar

Gi|18

Invertase 1, GIN1

39578

Class IV

Gi|16

Chitinase

46990

71,7

126

71,7

126

28

50

4,6

408-

K.GWASLQSIPR.T

0

417

4,6

425-

K.TGTYLLLWPIEEV

0

441

ESLR.T

5,0

199-

K.TALWFWMNNVH

1

221

SVIGQGFGATIR.A

5.0

199-

K.TALWFWMNNVH

1

221

SVIGQGFGATIR.A

29
7Ε

Class IV

Gi164

Chitinase

69902

28.1

94

9
Για το gi 1839578
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1 mdthhatshd llhdeayapl pysplpdhpv pagapalgqr rplkvcvtls lmflvslvsf
61 irvhvtvdnd gpsmeregrg vaqgvseksf lgfsgrrlsy nwttamlawq rtafhfqpek
121 nwmndpdgpl fhmgwyhlfy qynpdsavwg nitwghavsr dmihwlylpl amvpdrwfdl
181 ngvwtgsati lpngqiimly tgdtndsvqv qnlaypanls dplllhwiky ennpvmvppa
241 gigsddfrdp ttmwvgadgn wrvavgslvn ttgivlvfqt tnftdfelfd gelhgvpgtg
301 mwecvdfypv singvygldt sahgpgikhv lkasmddnrh dyyalgeydp mtdtwtpddp
361 eldvgiglrl dyeryyaskt fydqvkkrri lygwisegdi esddlkkgwa slqsiprtvl
421 hdnktgtyll lwpieevesl rtnstefedv llepgsivpl digsasqldi vaefevdnet
481 leamveadvi yncstsagaa grgalgpfgl lvladdtlse ltpiyfyiak dtdgsyktff
541 ctdlsrssla vddvdqriyg sivpalddek ptmrvlvdhs ivegfsqggr scittrvypt
601 eaiygaarlf lfnnatgvnv tasikiwema sadihpypld qp
Για το gi 225441373

1 maklysagks pprmaamlll fgllmaslei tgaqigvcyg rngnnlpapg
51 evvalynqyn irrmrlydtr qdalqalggs nielilgvpn dnlqniassq
101 anadswvqdn iknhlnvkfr yiavgnevsp sgaqaqfvlp amqninnais
151 saglgnqikv staidtgvlg vsyppssgsf ksgvlsflts iisflvknna
201 pllvnlypyf sdlsnlnyal ftapgvvvqd gqlgyknlfd aildavysal
251 eraggsslki vvsesgwpsa ggtqttvdna rtynsnliqh vkggtpkrpt
301 gpietyvfam fdednktpel ekhwglflpn kqpkytinfn
Για το gi 225466093
1 mdthhatshd llhdeayapl pysplpdhpv pagapalgqr rplkvfavtl
51 aslmflaslv alvihqspqt pvtvdndgps meregrgvaq gvseksflgf
101 sgrrlsynwt tamfawqrta fhfqpeknwm ndpdgplfhm gwyhlfyqyn
151 pdsavwgnit wghavsrdmi hwlylplamv pdrwfdlngv wtgsatilpn
201 gqiimlytgd tndsvqvqnl aypanlsdpl llhwikyenn pvmvppagig
251 sddfrdpttm wvgadgnwrv avgslvnttg ivlvfqttnf tdfelldgel
301 hgvpgtgmwe cvdfypvsin gvygldtsah gpgikhvlka smddnrhdyy
351 algeydpmtd twtpddpeld vgiglrldyg kyyasktfyd qvkkrrilyg
401 wisegdiesd dlkkgwaslq siprtvlhdn ktgtylllwp ieeveslrtn
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451 stefedvlle pgsvvpldig sasqldivae fevdnetlea mveadviync
501 stsagaagrg algpfgilvl addtlseltp iyfyiakdtd gsyktffctd
551 lsrsslavdd vdqriygsiv pvlddekptm rvlvdhsive gfsqggrsci
601 ttrvypteai ygaarlflfn natgvnvtas ikiwemasad ihpypldqp
Για το gi 2213852

1 mrftttlpil iplllsllft sthaatfdil nkctytvwaa aspgggrrld
51 sgqswtitvn pgttnariwg rtsctfdang rgkcetgdcn gllecqgygs
101 ppntlaefal nqpnnldyid islvdgfnip mdfsgcrgiq csvdingqcp
151 selkapggcn npctvfktne ycctdgpgsc gpttyskffk drcpdaysyp
201 qddktslftc psgtnykvtf cp
Για το gi 164699029

1 maaklltvll vgalfgaava qncgcasdlc cskygycgtg seycgdgcqs gpcdssgssv
61 sdivtqaffd giinqaassc agknfytraa flsalnsysg fgndgstdan kreiaaffah
121 vthetghfcy ieeingashn ycdssntqdp cvsgqnyygr gplqltwnyn ygaagnsigf
181 nglsnpgiva tdvvtsfkta lwfwmnnvh svigqgfgatir aingavecn ggntaavnar
241 vqyykdycsq lgvspgdnlt c
Για το gi 6960214

1 marsniagks psmvsimllf glllasldat gaqigvcygm ngnlppaqev ielysqrgir
61 rmrlydpnqd alralqgtni elmlgvpnad lqriassqtn anawvqrnvr sfgnvrfryi
121 avgnevrpfd syaqflvpam knirnalysa glgnikvsta idngviedds sppskgsfrg
181 dhrpfldpii rfllnnqapl lvnlypylsy tgnsedirld yalftapssl vsdpplnyqn
241 lfdaildtvy aaleksgggs ldivvsesgw ptaggtgtsv dnariynnnl vqhvkrgtpk
301 kpgkpietyi fsmfdetykn pelekhwgif lpnkqpkyninlr
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6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
6.1 Απομόνωση πρωτεϊνών από οίνους
Χρησιμοποιήθηκαν 6 δείγματα οίνου τα οποία επεξεργάστηκαν με 2 διαφορετικές
μεθόδους. Η πρώτη ήταν η καταβύθιση πρωτεϊνών με TCA και η δεύτερη η
ανίχνευση πρωτεϊνών με PEG σε διάφορες συγκεντρώσεις. Στα δείγματα αυτά έγινε
ηλεκτροφόρηση (εικόνα 5). Στη παρούσα εργασία το δεύτερο πήκτωμα δεν
παρουσιάζεται λόγω του ότι δεν υπάρχουν ξεκάθαρα αποτελέσματα.
Είχαμε την δυνατότητα να συγκρίνουμε το πήκτωμα ηλεκτροφόρησης των 3
δειγμάτων από τα έξι που υπάρχουν στο συγκεκριμένο πήκτωμα. Τα τρία αυτά
δείγματα αποτελούνται από κρασί ίδιων ποικιλιών σε διαφορετικές αμπελουργικές
εσοδείες και ίδια γεωγραφική περιοχή. Παρατηρήθηκε ότι συνολικά καλύτερα οπτικά
αποτελέσματα προέκυψαν με την μέθοδο της καταβύθισης με TCA (εικόνα 5 δείγμα
5 οίνος Sauvignon Blanc-Βηλάνα 2009), όπου φαίνεται η ποσότητα των πρωτεϊνών
αντικατοπτρίζεται ικανοποιητικά στο πήκτωμα (πιο έντονα το πήκτωμα με τις
περισσότερες πρωτεΐνες).
Αυτό που μας ενδιέφερε ήταν, οι πρωτεΐνες που υπολογίζονται να απεικονίζονται
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πάνω στο πήκτωμα. Άλλωστε, με οποιαδήποτε
μεθοδολογία, ο περιορισμός της επίδρασης άλλων ουσιών π.χ. αλάτων και ιδίως των
φαινολικών ουσιών που σχηματίζουν ενώσεις με τις πρωτεΐνες και ίσως μεταβάλλουν
το τελικό αποτέλεσμα, είναι δύσκολος.
Επίσης είναι σημαντικό να αναφερθούν δύο σχόλια για το πρώτο δείγμα του
πηκτώματος από την ποικιλία Sauvignon Blanc.
Η Sauvignon Blanc είναι μια από τις πιο διαδεδομένες ξενικές λευκές ποικιλίες
στον ελλαδικό αμπελώνα. Είναι γαλλικές προέλευσης (Bordeax) και χαρακτηρίζεται
από την υψηλή οξύτητα του, καθώς και τα αρώματά του, που ως επί το πλείστον είναι
έντονα και παραπέμπουν σε πράσινα ή κίτρινα φρούτα (δηλαδή εσπεριδοειδή και
αγουρωπά ή ξινά φρούτα εποχής).
Όσον αφορά τις πρωτεΐνες της, η Sauvignon Blanc είναι μια ποικιλία η οποία
περιέργως δεν έχει μελετηθεί ιδιαίτερα για το πρωτεϊνικό της προφίλ. Οι Paetzold κ.ά.
(1990) μελέτησαν με SDS-PAGE την ποικιλία και κατέληξαν στο ότι οι πρωτεϊνικές
ζώνες κυμαίνονται από 10-66kDa (σε οίνο) με εντονότερη τη ζώνη μεταξύ 20-30kDa.
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Οι Hsu κ.ά. (1987), στην προσπάθεια τους να καθορίσουν ποιες ζώνες είναι
υπεύθυνες για το πρωτεϊνικό θόλωμα βρήκαν πρωτεΐνες (σε οίνο) από 12,6kDa έως
66kDa με έντονη την ζώνη των 25kDa. Τέλος, παρόμοιες ζώνες (20-66kDa) βρήκαν
(σε γλεύκος) και οι Nakopoulou et al66.
Τέλος είναι ενδιαφέρον να μελετηθεί μελλοντικά στην εν λόγω ποικιλία, με
πολλά δείγματα από διαφορετικές περιοχές, εάν το πρωτεϊνικό προφίλ μπορεί να
αποτελέσει και ένα εργαλείο αναγνώρισης μιας ποικιλίας αφού αυτό δεν επηρεάζεται
από εδαφοκλιματικούς παράγοντες αλλά είναι γενετικά καθορισμένο. Μέρος της
πρωτεΐνης του σταφυλιού παραμένει στο σταφύλι ή στον οίνο παρά την επεξεργασία
που έχει υποστεί για την απομάκρυνση των πρωτεϊνών 67,68.
Συνοπτικά, στόχος ήταν να ληφθούν πηκτώματα όπου αυτό που θα φαίνεται θα
ήταν κυρίως πρωτεΐνες και όχι άλλες ενώσεις. Αφού επιλέχθηκε η μέθοδος
ηλεκτροφόρησης και το πήκτωμα, συνεχίστηκε η διαδικασία για την ταυτοποίηση
των δειγμάτων με φασματομετρία μάζας (MALDI TOF/TOF).
Προκείμενου να εκτιμηθεί η καθαρότητα και να προσδιοριστούν επακριβώς οι
πρωτεΐνες όλα τα κλάσματα υδρολύθηκαν με θρυψίνη και υποβλήθηκαν σε
φασματοσκοπία μάζας. Οι πρωτεΐνες που ταυτοποιήθηκαν ως ινβερτάση χυμοτοπίων
1 (Vitis Vinifera) με gi 1839578 και η βητα- φρουκτοφουρανοσιδαση και θαυματίνη
με gi 225466093. Με βάση των αποτελεσμάτων μας από τη φασματομετρία μάζας
(MALDI TOF/TOF) οι

πρωτεΐνες

στην παρούσα πειραματική

διαδικασία

ταυτοποιήθηκαν με τις πρωτεΐνες σε υψηλά ποσοστά σε σκορ για την ινβερτάση
χυμοτοπίων 1 σε σκορ 105, 189, 123 και 196 ενώ για την θαυματίνη και την
«Προβλεπόμενη βητα- φρουκτοφουρανοσιδαση» σε σκορ 251 σύμφωνα με το ειδικό
λογισμικό (Mascot Server).
Συνοπτικά λήφθηκαν τα συμπεράσματα ότι στο συγκεκριμένο πήκτωμα
εμφανίζονται δυο μείζονος σημασίας πρωτεΐνες η θαυματίνη και η ινβερτάση, με την
θαυματίνη στα 24kDa και την ινβερτάση στα 71,5kDa. Τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα είναι απόλυτα σύμφωνα με τις υπάρχουσες βιβλιογραφικές
αναφορές54.
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6.2 Πρωτεϊνικό προφίλ και κατανομή μοριακών βαρών
ανά ποικιλία
Η μελέτη των πρωτεϊνικών κλασμάτων των γλευκών των διάφορων ποικιλιών
έγινε μετά από SDS ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακρυλαμιδίου. Για την
απομόνωση των πρωτεϊνών χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της καταβύθισης με TCA.
Στη συνέχεια έγινε χρώση με Coomasie Brilliant Blue για να εμφανιστούν οι
πρωτεϊνικές ζώνες.
Οι πρωτεϊνικές ζώνες που παρουσιάζονται στην εικόνα 8 είναι από τις
ποικιλίες Μοσχάτο Σπίνας, Πλυτό, Malvazia Aromatica και Chardonnay. Ακολουθεί
ανάλυση αποτελεσμάτων ανά ποικιλία.
Μοσχάτο Σπίνας: Το Μοσχάτο Σπίνας είναι μια από τις πιο διαδεδομένες
λευκές ποικιλίες στον ελλαδικό αμπελώνα. Χαρακτηρίζεται από την μέτρια οξύτητα
του, καθώς και τα αρώματά του, που ως επί το πλείστον είναι έντονα και
παραπέμπουν σε άνθη.
Όσον αφορά τις πρωτεΐνες της, το Μοσχάτο Σπίνας είναι μια ποικιλία η οποία
περιέργως δεν έχει μελετηθεί ιδιαίτερα για το πρωτεϊνικό της προφίλ. Στην δική μας
περίπτωση έγινε SDS-PAGE σε γλεύκος (εικόνα 8, δείγμα 1). Όπως μπορούμε να
δούμε, επικρατούν οι ζώνες υψηλού, μέτριου και μικρού ΜΒ, δηλαδή 65kDa, 2535kDa και 15kDa. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, οι επικρατούσες ζώνες 25-35kDa
είναι οι πιο ασταθείς κατά την μεταχείριση με μπεντονίτη άρα και κυρίως υπεύθυνες
για το πρωτεϊνικό θόλωμα των οίνων. Επίσης προσδιορίστηκαν χαμηλού ΜΒ
πρωτεΐνες 15,3kDa καθώς και ζώνες υψηλού ΜΒ της τάξεως των 66kDa. Όλα μας τα
δείγματα υποβλήθηκαν σε φασματομετρία μάζας (MALDI TOF/TOF). Οι πρωτεΐνες
που ταυτοποιήθηκαν για την ποικιλία Μοσχάτο Σπίνας ήταν η βήτα- 1,3-γλουκανάση
(Vitis Vinifera) με gi 1549400 και σκορ 108 και η Τύπου IV Χιτινάση με gi
164699029 με σκορ 97 και 44.
Συνοπτικά γίνεται αντιληπτό ότι τα παραπάνω αποτελέσματα συμφωνούν με
τα αποτελέσματα των άλλων ερευνητών και μάλιστα όσον αφορά στις ζώνες μέτριου
προς χαμηλού ΜΒ (20-30kDa) που φαίνεται να ευθύνονται σε μεγαλύτερο βαθμό από
ότι οι άλλες ζώνες για το θόλωμα του προκύπτοντα οίνου13, 39,65.
Η επόμενη ποικιλία που αναλύθηκε ήταν το Chardonnay πρωτεϊνικό κλάσμα
τέσσερα. Το Chardonnay πρόκειται για το αγαπημένο λευκό σταφύλι των απανταχού
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οινόφιλων.

Αν

και

κατάγεται

από

την

Βουργουνδία,

η

αξιοθαύμαστη

προσαρμοστικότητα του σε εξαιρετικά μεγάλη ποικιλία μικροκλιμάτων το
εγκατέστησε στους αμπελώνες όλων των ηπείρων. Δίνει οίνους με χρώμα έντονο
χρυσοκίτρινο ενώ χαρακτηρίζεται από αρώματα ώριμων εσπεριδοειδών και κίτρινων
φρούτων (ροδάκινο, πεπόνι).
Αρκετοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με την διερεύνηση πρωτεϊνών σε οίνο ή
σε οίνο από Chardonnay και οι ζώνες οι οποίες βρέθηκαν κυμαίνονται από 14150kDa69, με εντονότερες τις ασταθείς πρωτεΐνες μέσου ΜΒ, δηλαδή την ζώνη 2530kDa39,65.
Στο δικό μας πήκτωμα (εικόνα 8) απεικονίζονται χαμηλού ΜΒ πρωτεΐνες
15kDa μέσου 28kDa που μάλιστα είναι και ιδιαίτερα έντονες αλλά και μια ζώνη
υψηλού ΜΒ στα 65kDa αποτελέσματα που συμφωνούν απόλυτα με τους υπόλοιπους
ερευνητές 13,39,65.
Όπως και στο Μοσχάτο έτσι και στο Chardonnay (όπως και σε άλλες
ποικιλίες) φαίνεται πως στη ζώνη μεταξύ 20-30kDa βρίσκεται ένα μεγάλο μέρος των
πρωτεϊνών του γλεύκους που από ότι δείχνει είναι και οι πιο δύσκολο να
απομακρυνθούν με μπεντονίτη ή με άλλες μεθόδους38,18,37. Επομένως, η γνώση των
πρωτεϊνών ενός γλεύκους παρέχει στον οινοποιό πληροφορίες για το πώς θα μπορέσει
να το επεξεργαστεί στην συνέχεια (αποφυγή προσθήκης μεγάλων ποσοτήτων
μπεντονίτη ή άλλων μέσων διαυγάσης) έτσι ώστε στην οινοποίηση αλλά και στην
διατήρηση του οίνου, μετά από την ζύμωση να έχει όσο το δυνατόν λιγότερα
προβλήματα, χωρίς να αλλοιωθούν ιδιαίτερα τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του.
Για την ποικιλία Chardonnay ταυτοποιήθηκαν οι εξής πρωτεΐνες: η βήτα- 1,3
γλουκανάση (Vitis vinifera) με gi 1549400 και σκορ 121, η θαυματίνη (VVTL1-Vitis
Vinifera) με gi 2213852 σε σκορ 281. Τέλος η Τύπου IV Χιτινάση με gi 164699029
σε σκορ 78.
Με βάση των αποτελεσμάτων μας από την φασματομετρία μάζας (MALDI
TOF/TOF) οι πρωτεΐνες στην παρούσα πειραματική διαδικασία ταυτοποιήθηκαν με
υψηλά ποσοστά σε σκορ για την VVTL1 σε σκορ 281, για την βήτα 1-3 γλουκανάση
121, για την Προβλεπόμενη Χιτινάση 5 σε σκορ 104 και 108 αντίστοιχα σύμφωνα με
το ειδικό λογισμικό (Mascot Server). Συνεπάγεται ότι στο πήκτωμα μας εμφανίζονται
και οι τρεις κυριότερες πρωτεΐνες που απαντώνται σε όλα τα γλεύκη και σε όλους
τους οίνους.
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Συνεχίστηκε η μελέτη με την ποικιλία Malvazia Aromatica είναι μια
αρωματική λευκή ποικιλία σταφυλιού η οποία καλλιεργείται στην Κρήτη όπως και η
ποικιλία Πλυτό. Οι ποικιλίες αυτές δίνουν κρασιά κομψά, ιδιαίτερα αρωματικά με
χαρακτηριστικά αρώματα από άνθη και εσπεριδοειδή αντίστοιχα.
Δεν υπάρχουν όμως αξιόλογες βιβλιογραφικές αναφορές όσον αφορά
το πρωτεϊνικό τους προφίλ.
Για την ποικιλία Malvazia Aromatica οι πρωτεΐνες που ταυτοποιήθηκαν είναι
Τύπου IV Χιτινάση με gi 164699029 με σκορ 113 και 124. Η πρωτεΐνη
Προβλεπόμενη Χιτινάση 5 με gi 225434072 με σκορ 97, 143, 108 και 104. Επίσης
ταυτοποιήθηκε η πρωτεΐνη Τύπου IV Χιτινάση με gi 164699029 με σκορ 106 και 77.
Τέλος από το ίδιο δείγμα ταυτοποιήθηκε ακόμα μια πρωτεΐνη η θαυματίνη (VVTL1
Vitis Vinifera) με gi 2213852 σε σκορ 58.
Όσον αφορά την ποικιλία Πλυτό είναι μια κρητική τοπική ποικιλία που
διασώθηκε με το πέρασμα των χρόνων. Το δυναμικό της ποικιλίας αυτής θα εξελιχθεί
σε μια από τις βασικές αυτόχθονες, που στο μέλλον θα επωμιστούν την εκπροσώπηση
που σύγχρονου οινικού προφίλ του νησιού της Κρήτης.
Όσον αφορά τις πρωτεΐνες της το Πλυτό δεν εμφανίζει πρωτεϊνικό προφίλ.
Όμως στη δική μας περίπτωση έγινε SDS-PAGE σε γλεύκος (εικόνας 8) και όπως
μπορούμε να δούμε εμφανίζονται αμυδρά οι ζώνες μεσαίου και υψηλού ΜΒ δηλαδή,
στα 21kDa και 50-60kDa. Με βάση το πρωτεϊνικό προφίλ άλλων ελληνικών και
ξενικών ποικιλιών μπορούμε να συμπεραίνουμε ότι οι επικρατούσες ζώνες στα
22kDa είναι οι πιο ασταθείς πρωτεΐνες κατά την μεταχείριση με μπεντονίτη άρα και
κυρίως υπεύθυνες για το πρωτεϊνικό θόλωμα των οίνων.
Επίσης στη ποικιλία Malvazia Aromatica για το πρωτεϊνικό της δυναμικό
όμως δεν υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές. Στην δική μας περίπτωση οι
πρωτεϊνικές ζώνες φαίνονται στην εικόνα 8. Είναι φανερό πως σ’ αυτή την τοπική
ποικιλία παρουσιάζονται πιο έντονες ζώνες μέτριου ΜΒ (25-35kDa) ενώ τα χαμηλά
και υψηλά ΜΒ εμφανίζονται σε μικρότερο βαθμό.
Για την τελευταία μας ποικιλία ταυτοποιήθηκαν οι εξής πρωτεΐνες: η βήτα1,3-γλουκανάση (Vitis Vinifera) με gi 1549400 και σκορ 121, η θαυματίνη (VVTL1Vitis Vinifera) με gi 2213852 σε σκορ 281. Τέλος η Τύπου IV Χιτινάση με gi
164699029 σε σκορ 78.
Με βάση των αποτελεσμάτων μας από την φασματομετρία μάζας (MALDI
TOF/TOF) οι πρωτεΐνες στην παρούσα πειραματική διαδικασία ταυτοποιήθηκαν με
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υψηλά ποσοστά σε σκορ για την VVTL1 σε σκορ 281, για την βήτα 1-3 γλουκανάση
121, για την Προβλεπόμενη Χιτινάση 5 σε σκορ 104 και 108 αντίστοιχα σύμφωνα με
το ειδικό λογισμικό (Mascot Server). Συνεπάγεται ότι στο πήκτωμα μας εμφανίζονται
και οι τρεις κυριότερες πρωτεΐνες που απαντώνται σε όλα τα γλεύκη και σε όλους
τους οίνους.

6.3 Διερεύνηση Πρωτεϊνικού Προφίλ
Χρησιμοποιήθηκαν 7 δείγματα οίνου και γλεύκους τα οποία επεξεργάστηκαν με
δυο διαφορετικές μεθόδους, η πρώτη ήταν η καταβύθιση πρωτεϊνών με TCA και στη
δεύτερη μέθοδος πραγματοποιήθηκε διαχωρισμός ιόντων και πολικών μορίων με
κολώνα χρωματογραφίας ανταλλαγής ιόντων.
Συγκρίνοντας το πήκτωμα ηλεκτροφόρησης παρατηρήθηκε συνολικά ότι
καλύτερα αποτελέσματα προέκυψαν από την πρώτη μέθοδο (εικόνα 9). Πιο
αναλυτικά, στα δείγματα 2, 6, 7 και 8 έχουμε καλά αποτελέσματα όπου φαίνεται η
ποσότητα των πρωτεϊνών να έχουν καταβυθιστεί πιο έντονο το πήκτωμα
ηλεκτροφόρησης με τις περισσότερες πρωτεΐνες. Αυτό που μας ενδιέφερε ήταν οι
πρωτεΐνες που υπολογιζόταν να απεικονίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πάνω
στο πήκτωμα.
Οι πρωτεϊνικές ζώνες που εμφανίζονται είναι από τις ποικιλίες που περιέχονται
στον πίνακα 4. Στόχος ήταν να ληφθούν πηκτώματα με ικανοποιητικά ορατό
αποτέλεσμα και έτσι συνεχίστηκε η διαδικασία για ταυτοποίηση των πρωτεϊνών με
την φασματομετρία μάζας (MALDI TOF/TOF). Οι πρωτεΐνες που ταυτοποιήθηκαν
ήταν οι εξής:
Για το δείγμα 2 η ινβερτάση (Vacuolar invertase 1, GIN1) με gi 1839578 και ΜΒ
της τάξεως 71,5kDa με σκορ 52 και 111 αντίστοιχα.
Η δεύτερη πρωτεΐνη που ταυτοποιήθηκε ήταν η Προβλεπόμενη – glucanendo-1-3
βήτα-γλυκοσιδάση με gi 225441373 με ΜΒ στα 36kDa και σε σκορ 428.
Ακολουθεί η βήτα-1,3 γλουκανάση με gi 6960214 με σκορ 107.
Η Προβλεπόμενη βήτα-φρουκτοφουρανοσιδαση με gi 225466093 με ΜΒ της
τάξεως των 72kDa και σε σκορ 65.
Τέλος η θαυματίνη με gi 2213852 και ΜΒ στα 24kDa και σκορ 177.
Για το δείγμα 6 ταυτοποιήθηκαν οι εξής πρωτεΐνες:
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Η ινβερτάση (Vacuolar invertase 1, GIN1) με gi 1839578 και ΜΒ της τάξεως
71,5kDa, με σκορ 70 και 69 αντίστοιχα.
Η θαυματίνη με gi 2213852 και ΜΒ στα 24kDa και σκορ 163, 212 και 244.
Επόμενη

πρωτεΐνη

που

ταυτοποιήσαμε

ήταν

η

Προβλεπόμενη

βητα-

φρουκτοφουρανοσιδαση με gi 225466093, με ΜΒ της τάξεως των 72kDa και σε σκορ
261.
Στην συνέχεια έχουμε το δείγμα 7 όπου ταυτοποιήθηκε μια πρωτεΐνη, η
θαυματίνη με gi 2213852 και ΜΒ στα 24kDa και σκορ 112.
Για το δείγμα 8 ταυτοποιήθηκαν δυο πρωτεΐνες η ινβερτάση (Vacuolar invertase
1, GIN1) με gi 1839578 και ΜΒ της τάξεως 72kDa, με σκορ 126.
Τέλος η Τύπου IV Χιτινάση με gi 164699029 με ΜΒ της τάξεως 28kDa και με
σκορ 50, 94 αντίστοιχα.
Με βάση των αποτελεσμάτων μας από την φασματομετρία μάζας, οι πρωτεΐνες
στην παρούσα πειραματική διαδικασία ταυτοποιήθηκαν με υψηλά σκορ σύμφωνα με
το ειδικό λογισμικό (Mascot Server).
Είναι συνεπώς σημαντική η γνώση όσο το δυνατόν περισσότερων στοιχείων
για τα ένζυμα - πρωτεΐνες αυτά και τον τρόπο δράσης τους στον οίνο αλλά και την
αλληλεπίδραση τους με τα φαινολικά συστατικά, που απαντούν στα ίδια τρόφιμα, με
σκοπό πάντοτε τη βελτίωση της ποιότητας και την αύξηση του χρόνου ζωής του
ευγενούς αυτού προϊόντος, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα για την
εθνική μας οικονομία, ένα απαραίτητο συστατικό της υγιεινής διατροφής, αλλά και
ένα από τα πιο αγαπημένα ποτά του λαού μας. Ο οίνος δεν παύει ποτέ να ανήκει στην
τριάδα των εκλεκτών υλικών αγαθών «άρτος, οίνος, έλαιον».
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1) Αναφορικά με την μέθοδο της ηλεκτροφόρησης που χρησιμοποιήθηκε για τον
προσδιορισμό του πρωτεϊνικού προφίλ ελληνικών και ξενικών οινοποιήσιμων
ποικιλιών συνάγεται ότι πρόκειται για μια υψηλή ευαισθησίας, απλή και
γρήγορη μέθοδος.
2) Μετά από την διεκπεραίωση όλων των πειραματικών διαδικασιών επιλέξαμε
τη καταβύθιση με TCA ως πιο εύχρηστη, αξιόπιστη και λιγότερο χρονοβόρα
μέθοδος.
3) Αξιολογήθηκαν δυο μέθοδοι χρώσεις πηκτωμάτων ηλεκτροφόρησης, η χρώση
με νιτρικό άργυρο (Silver Stain) και η χρώση με Coomassie Blue με πιο
λεπτομερή και ευαίσθητη μέθοδο τη πρώτη και ιδιαίτερα στην περίπτωση που
η συγκέντρωση πρωτεϊνών ήταν σχετικά χαμηλή (π.χ. οίνος, γλεύκος). Όμως
με τη χρώση Coomassie Blue το οπτικό αποτέλεσμα ήταν πιο καθαρό.
4) Μετά από την διερεύνηση του πρωτεϊνικού προφίλ της ποικιλίας Sauvignon
Blanc επικρατούν οι ζώνες μέτριου – μικρού ΜΒ, δηλαδή 25-35kDa, είναι
αυτές που ευθύνονται σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι άλλες ζώνες για το
θόλωμα του προκύπτοντα οίνου. Επίσης προσδιορίστηκαν χαμηλού ΜΒ
πρωτεΐνες (14-15kDa) καθώς και ζώνες υψηλού ΜΒ της τάξεως 55-65kDa.
Ταυτοποιήθηκαν οι παρακάτω πρωτεΐνες ινβερτάση και χιτινάση.
5) Όσον αφορά το πρωτεϊνικό προφίλ της ποικιλίας Chardonnay επικρατούν
ζώνες μικρού ΜΒ στα 15kDa και μεσαίου ΜΒ στα 24kDa. Οι πρωτεΐνες που
ταυτοποιήθηκαν ήταν η χιτινάση και η θαυματίνη.
6) Στο πρωτεϊνικό προφίλ της ποικιλίας Μοσχάτο Σπίνας υπάρχουν οι ζώνες
15kDa δηλαδή μικρού ΜΒ και μεσαίου ΜΒ. Και ταυτοποιήθηκαν οι
πρωτεΐνες βητα-1-3 γλυκανάση και η Τύπου IV Χιτινάση.
7) Τέλος στο πρωτεϊνικό προφίλ της ποικιλίας Malvazia Aromatica επικρατούν
οι ζώνες των μεσαίων ΜΒ στα 28kDa. Ταυτοποιήθηκαν οι πρωτεΐνες Τύπου
IV Χιτινάση, η Προβλεπόμενη Χιτινάση 5 και η θαυματίνη (VVTL1).
8) Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της SDS-PAGE ηλεκτροφόρησης μερικών
δειγμάτων της ποικιλίας Sauvignon Blanc, συνάγεται πως το πρωτεϊνικό
προφίλ μπορεί να αποτελέσει και ένα εργαλείο αναγνώρισης μιας ποικιλίας.

84

8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
i

Robillard B., Delpuech E., Viaux L., Malvy J., Vignes-Adler M., Duteurtre B,

Improvements of methods for sparkling base wine foam measurements and effect of
wine filtration on foam behavior. American Journal of Enology and Viticulture, 1993.
44: p. 387 – 392.
2

Yokotsuka K., Yoshii M., Aihara T., Kushida T., Isolation and characterization of

proteins from juices, musts, and wines from japans grapes. Journal of Fermentation
Technololy, 1977. 55: p. 510-515.
3

Bayly F.C., Berg H. W., Grape and wine proteins of white wine varietals. American

Society for Enology and Viticulture, 1967. 18: p. 18-32.
4

Murphey J. M White., Powers J. R., Spayd S. E., Estimation of soluble protein

concentration of wines using Coomassie brilliant blue G-250. American Society for
Enology and Viticulture, 1989a. 40: p. 189-193.
5

Singleton V.L, Protein stability in Wine. In Proceedings of the 7th Pensylvania Wine

Conference. Pensylvania State University, USA, 1974. p. 46-58.
6

Zoecklein, W. B., Marcy, E.J., Williams, M.J, Jasinski Y., Effect of native yeasts and

selected strains of Saccharomyces cerevisiae on glycosyl glucose, potential volatile
terpenes and aglycones of white Riesling (Vitis Vinifera L.) wines. Journal of Food
Composition and Analysis, 1997. 10: p. 55-65.
7

Ζαρμπούτης Γ. Β. & Τσιβεριώτου Μ., Στοιχεία Αμπελουργίας και Οινολογίας,

Εκδόσεις Ιων, Αθήνα 2003.
8

Σουφλερός Ε. Ηρ., Οινολογία. Επιστήμη και Τεχνογνωσία, Τόμος Ι. Θεσσαλονίκη,

1997α.
9

Σουφλερός Ε. Ηρ., Οινολογία. Επιστήμη και Τεχνογνωσία, Τόμος ΙΙ. Θεσσαλονίκη,

1997β.
10

Desportes, C., Charpentier, M., Duteurte, B., Maujean, A., Duchiron, F., Isolation,

identification and organoleptic Characterization of Low-Molecular-Weight Peptides
from White Wine, American Society for Enology and Viticulture, 2001. 52(4), p. 376380.
11

Ough C. S., Huang Z., An D., and Stevens D., Amino Acid Uptake by Four

Commercial Yeasts at Two Different Temperatures of Growth and Fermentation:

85

Effects on Urea Excretion and Readsorption, American Journal of Enology and
Viticulture, 1991. 42, p. 26 – 40.
12

Dizy, M., & Bisson, L. F., White wine protein analysis by capillary zone

electrophoresis. American Journal of Enology and Viticulture, 1990. 50 (1): p. 120127.
13

FEUILLAT, M., CHARPENTIER C., Autolysis of Yeasts in Champagne. American

Journal of Enology and Viticulture, 1982. 33 (1): p. 6-13.
14

Kelly-Treadwell Ph., Protease activity in yeast: Its relationship to autolysis and

champagne character. Australian Grape grower & Winemaker, Adelaide 1988. 292:
p. 58-66.
15

Morreno- Arribas V., Pueyo E., Polo, M.C., Peptides in Musts and Wines. Changes

Duringthe Manufacture of Cavas (Sparkling Wines). Journal of Agricultural and Food
Chemistry, 1996. 49 (8): p. 3999 – 4010.
16

Tatyana L. Babayan, Mildaail G. Bezrukov, Vladimir K. Latov, Vasily M. Belikov,

Elene M. Belavtseva, and Elene F. Titova, Induced autolysis of S. Cerevisiae.
Morphological

Effects,

rheological

effects

and

dynamics

ofaccumulation

ofextracellular hydrolysis products. Current Microbiology, 1981. Vol. 5: p. 163-168.
17

Ribereau-Gayon J., Peynaud E., Ribereau-Gayon P., Sudraud P., Traite d’oenologie,

Sciences et techniques de la vigne. Tome 2, Edition. Dunod, Paris.
18

Hsu J.-C., Heatherbell D. A., Isolation and characterization of soluble proteins in

grapes, grape juice, and wine. American Journal of Enology Viticulture, 1987a. 38: p.
6-10.
19

Murphey J. M., Spayd S. E., Powers J. R., Effect of grape maturation on soluble

protein characteristics of Gewurztraminer and white Riesling juice and wine.
American Journal of Enology and Viticulture, 1989b. 40: p. 199-207.
20

Yokotsuka K., Ebihara T., Sato T., Comparison of soluble proteins in juice and wine
from Koshu grape. Journal of Fermentation and Bioengineering, 1991. 71: p. 248253.
21
Llauberes R. M., Dubourdieu D., Vllletaz J. C., Exocellular polysaccharides from
Saccharomyces in wine. Journal of the Science of Food and Agriculture, 1987. 41: p.
277-286.
22

Charpentier C., Freyssinet M., The mechanism of yeast autolysis in wine.

International symposium on yeasts, 1989. Vol. 5: p. 181-186.

86

23

Feuillat M., Freyssinet M., Charpentier C.., L’elevage sur lies des vins blancs de

Bourgogne. Evolution des macromolecules polysaccharides et proteines. Université
de Bourgogne, Faculté des Sciences Mirande, Laboratoire d’OEnologie, Dijon,
France, 1989. Vitis 28 : p. 161-176.
24

Lurton L., Segain J.-P., Feuillat M., Etude de la proteolyse au cours de l’autolyse

des levures en milieu acide. Science des Aliments, 1989. 9: p. 111-123.
25

Ough C. S., Anelli G.,. Zinfandel grape juice fractions and their amino acidmakeup

as affectedby crop level. American Journal of Enology Viticulture, 1979. 30: p. 8-10.
26

Paetzold M., Dulau L., Dubourdieu D., Fractionnement et Fractionnement

etcaracterisation desglycoproteines dans les mouts de raisins blancs glycoproteines
dans les mouts de raisins blancs. Journal International des Sciences de la Vigne et du
Vin, 1990. 24: p. 13-28.
27

Dubourdeu D., Serrano M., Vannier A. C., Ribereau-Gayon P., Etude comparée des

tests de stabilite proteique. Connaissance de la Vigne et du Vin, 1988. 22: p. 261273.
28

Flores J. H., Heatherbell D. A., Hsu J. C., Watson B. T., Ultrafiltration (UF) of

white Riesling juice - effect of oxidation and pre-UF juice treatment on flux,
composition, and stability. American Journal of Enology and Viticulture, 1988. 39: p.
180-187.
29

Matheis G., Whitaker J. R., Modification of proteins by polyphenol oxidase and

peroxidase and their products. Journal of Food Biochemistry, 1984. 8: p. 137-162.
30

Lamllkanra O., The proteins of Muscadine grapes. Journal of Food Sciences, 1987.

52: p. 493-484.
31

Tesniere C., Robin J.-P., Two-dimensional electrophoresis of the total polypeptides

in ripered grape berries. Electrophoresis, 1992. 13 (1-2): p. 93-96.
32

Mesrob B., Gorinova N., Tzakov D., Charakterisierung der elektrischen

Eigenschaften undder Molmassen der EiweiBstoffe von WeiBwein. Die Nahrung,
1983. 27: p. 727-733.
33

Brissonnet F., Maujean A., Characterization of foaming proteins in a Champagne

base wine. American Journal of Enology and Viticulture, 1993. 44: p. 297-301.
34

Correa I., Polo M. C., Amigo L., Ramos M., Separation des proteines des mouts de

raisin au moyen de techniques electrophoretiques. Connaissance de la Vigne et du
Vin, 1988. 22: p. 1-9.
87

35

Dorrestein E., Ferreira R. B., Laureano O., Teixeira A. R., Electrophoretic and

FPLC analysis of soluble proteins in four portuguese wines. American Journal of
Enology and Viticulture, 1995. 46: p. 235-242.
36

Gonzalez-Lara R., Gonzalez L. M., Analysis of the soluble proteins in grape musts

byreversed-phase HPLC. Chromatographia, 1991. 32: p. 463-465.
37

Hsu J. C., Heatherbell D. A., Heat-unstable proteins in wine. I. Characterization

andremoval by bentonite fining and heat treatment. American Journal of Enology and
Viticulture, 1987b. 38: p. 11-16.
38

Hsu J. C., Heatherbell D. A., Flores J. H., Watson B. T.,. Heat unstable proteins in

grape juice and wine. II. Characterization and removal by ultrafiltration. American
Journal of Enology and Viticulture, 1987. 38: p. 17-22.
39

Santoro M., Fractionation and characterization of must and wine proteins.

American Journal of Enology and Viticulture, 1995. 46: p. 250-254.
40

Gonzalez-Lara R., Correa I., Polo M. C., Martin-Alvarez P. J., Ramos M.,

Classification of variety musts by statistical analysis of their electrophoretic pattern.
Food Chemistry, 1989. 34: p. 103-110.
41

Dawes H., Boyes S., Keene J., Heatherbell D., Protein instability of wines: influence

of protein isoelectric point. American Journal of Enology and Viticulture, 1994. 45: p.
319-326.
42

Damodaran S., Kinsella J. E., Flavor protein interactions. Binding of carbonyls to

bovineserum albumin: thermodynamic and conformational effects. Journal of
Agricultural and Food Chemistry, 1980. 28: p. 567-571.
43

Pueyo E., Dizy M., Polo M. C., Varietal differentiation of must and wines by means

of protein fraction. American Journal of Enology and Viticulture, 1993. 44: p. 255260.
44

Tattersall, D. B., Heeswijck, R., & Hoj, P. B. Identification and characterization of

a fruit-specific, thaumatin-like protein that accumulates at very high levels in
conjunction with the onset of sugar accumulation and berry softening in grapes. Plant
Physiology, 1997. 114: p. 759–769.
45

Robinson, S. P., & Davies, C., Molecular biology of grape berry ripening.

Australian Journal of Grape Wine Research, 2000. 6: p. 175–188.

88

46

Waters, E. J., Hayasaka, Y., Tattersall, D. B., Adams, K. S., & Williams, P. J.,

Sequence analysis of grape (Vitis vinifera) berry chitinases that cause haze formation
in wines. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1998. 46: p. 4950–4957.
47

Van Loon, L. C., Pathogenesis-related proteins. Plant Molecular Biology, 1985. 4:

p. 111–116.
48

Derckel, J.-P., Legendre, L., Audran, J.-C., Haye, B., & Lambert, B., Chitinases of

the grapevine (Vitis vinifera L.): five isoforms induced in leaves by salicylic acid are
constitutively expressed in othertissues. Plant Science, 1996. 119: p. 31–37.
49

Robinson, S. P., Jacobs, A. K., & Dry, I. B., A class IV chitinase is highly expressed

in grapeberries during ripening. Plant Physiology, 1997. 114: p. 771–778.
50

Mauch, F., Mauch-Mani, B., & Boller, T., Antifungal hydrolases in pea tissue II.

Inhibition offungal growth by combinations of chitinase and b-1,3-glucanase. Plant
Physiology, 1988. 88: p. 936–942.
51

S.P. Robinson, A.K. Jacobs, I.B. Dry, A class IV chitinase is highly expressed in

grapeberries duringripening, Plant Physiol, 1997. 114: p. 771-778.
52

Waters, E. J., Shirley, N. J., & Williams, P. J. Nuisance proteins of wine are

grapepathogenesis-related proteins. Journal of Agricultural and Food Chemistry,
1996. 44: p. 3–5.
53

Davies, C., & Robinson, S. P., Differential screening indicates a dramatic change in

mRNA profiles during grape berry ripening. Cloning and characterization of
cDNAsencoding putative cell wall and stress response proteins. Plant Physiology,
2000. 12: p. 803–812.
54

Jegou S., Conreux A., Villaume S., Hovasse A., Schaeffer C., Cilindre C., A. V.

Dorsselaer, Jeandet P., One step purification of the grape vacuolar invertase.
Analytica Chimica Acta 200). 638: p. 75-78.
55

Schagger, H. and G. Von Jagow, Tricine-sodium dodecyl sulfate- polyacrylamide

gelelectrophoresisfor the separation of proteins in the range from 1 to 100 kDa.
Analytical Biochemistry, 1987. 166(2): p. 368-379.
56

Candiano, G., M. Bruschi, L. Musante, L. Santucci, G.M. Ghiggeri, B. Carnemolla,

P.Orecchia, L. Zardi, and P.G. Righetti, Blue silver: A very sensitive colloidal
CoomassieG-250 staining for proteome analysis. Electrophoresis, 2004. 25(9): p.
1327-1333.

89

57

Laemmli, U., Cleavage of structural proteins during assembly of the head of

bacteriophage T4. Nature, 1970. 227: p. 680-685.
58

Shevchenko, A., H. Tomas, J. Havlis, J.V. Olsen, and M. Mann, In-gel digestion for

mass spectrometric characterization of proteins and proteomes. Nature Protocols,
2006. 1(6): p. 2856-2860.
59

Ingham, K. C., Precipitation of Proteins with Polyethylene-Glycol. Methods in

Enzymology, 1990. 182: p. 301-306.
60

Dennison, C., A Guide to Protein Isolation. Kluwer Academic Publishers, 2002.

61

Williams, A., K. Taylor, K. Dambuleff, and R. M. Kennedy, Packing high-

performance sepharose ion-exchange media in large-scale, 80-and 120-cmdiametercolumns: Robust protocol. Abstracts of Papers of the American Chemical
Society, 2000. 219: p. U191-U191.
62

Waters J. E., William Wallace, Tate e. M. and Williams J. P., Isolation and Partial

Characterization of a Natural Haze Protective Factor from Wine. Journal of
Agricultural and Food Chemistry, 1993. 41: p. 724-730.
63

Ruiz-Larrea F., Lopez R., Santamaria P., Sacristan M., Ruiz M. C., Zarazaga M.,

Gutierrez A. R., Torres C., Soluble proteins and free amino nitrogen content in must
and wine of cv. Viura in la Rioja, Vitis, 1998. 37(3): p. 250-254.
64

Schagger, H. and G. Von Jagow, Tricine-sodium dodecyl sulfate- polyacrylamide

gel electrophoresis for the separation of proteins in the range from 1 to 100 KDa.
Analytical Biochemistry, 1987. 166(2): p. 368-379.
65

Marchal R., Bouquelet S., Maujean A., Purification and Partial Biochemical

Characterization of Glycoproteins in a Champenois Chardonnay Wine. Journal of
Agricultural and Food Chemistry, 1996.
66

44(7): p. 1716-1722.

Nakopoulou, Z.G., Mastrogiannaki-Vafopoulou A, Soufleros E. H., Protein

characterization of Roditis Greek grape variety and Sauvignon Blanc and changes in
certain nitrogen compounds during alcoholic fermetation. Journal international des
sciences de la vigne et du vin = International journal of vine and wine sciences, 2006.
4(3) : p. 165-175.
67

Somers T. C., & Ziemelis G., The use of gel column analysis in evaluation of

bentonite fining procedures. American Journal of Enology and Viticulture, 1973. 24:
p. 51-54.

90

68

Heatherbell D., Ngada P., Fombin J., Watson Jr. B., Garcia Z. Flores J. K., Hsu J.,

Recent developments in the application of ultrafiltration and protease enzymes to
grape juice and wine processing. In Proceeding of the International Symposium on
Cool Climate Viticulture and Enology, Oregon State University. Corvallis, 1985. p.
418-445.
69

Dambrouck T., Marchal R., Marchal-Delahaut L., Parmentier M., Maujean A.,

Jeandet P., Immuno detection of Proteins from Grapes and Yeast in a White Wine.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2003. 51: (9) p. 2727-2732.

91

