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1. Ειςαγωγι

1.1 Γενικά
Σα πλαςτικά υλικά που παράγονται από το πετρζλαιο αποτελοφν αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ
κακθμερινότθτασ, κακϊσ ζχουν ευρεία εφαρμογι. Πολλοί είναι οι λόγοι που κακιςτοφν
τόςο χριςιμα τα υλικά από πλαςτικό, αλλά οι ςθμαντικότεροι από αυτοφσ είναι ότι είναι
ανκεκτικά, πολφ ελαφριά και κατάλλθλα για πολλαπλζσ χριςεισ. Ωςτόςο, εκτόσ από τα
πολλά πλεονεκτιματα που ζχουν τα πλαςτικά υλικά, παρουςιάηουν ςθμαντικζσ αρνθτικζσ
επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον. Η μεγάλθ εξάρτθςθ από τα πλαςτικά υλικά που προζρχονται
από το πετρζλαιο, πζρα από μεγάλθ περιβαλλοντικι μόλυνςθ, οδθγοφν και ςε εξάντλθςθ
των ορυκτϊν φυςικϊν πόρων. Τπολογίηεται ότι παγκοςμίωσ παράγονται 311 εκατομμφρια
τόνοι πλαςτικοφ, με το 90% αυτϊν να προζρχονται από το πετρζλαιο (Bornscheuer, 2016).
Σο ςθμαντικότερο όμωσ πρόβλθμα που προκφπτει από τα πλαςτικά είναι το κζμα τθσ
αποςφνκεςθσ τουσ. Παρουςιάηουν πολφ μεγάλο χρόνο αποςφνκεςθσ, μολφνοντασ ζτςι το
φυςικό περιβάλλον, και θ επιλογι τθσ αποτζφρωςθσ τουσ δεν ενδείκνυται ωσ λφςθ, κακϊσ
εκτόσ από το μεγάλο κόςτοσ, με τθν καφςθ τουσ παράγονται εξαιρετικά τοξικζσ ενϊςεισ
(Anjum et al., 2016). Η ανακφκλωςθ τουσ αποτελεί μια πικανι και προςωρινι λφςθ ςτο
πρόβλθμα, αλλά απαιτεί πολφ χρόνο και τα ανακυκλϊςιμα υλικά που παράγονται δεν
ζχουν τισ ίδιεσ ιδιότθτεσ με τα ςυμβατικά. Ζτςι, ιδανικότερθ λφςθ με τα παρόντα δεδομζνα
ςτο πρόβλθμα είναι θ αντικατάςταςθ των πλαςτικϊν υλικϊν με βιοπολυμερι, τα οποία
ζχουν παρόμοιεσ χρθςτικζσ ιδιότθτεσ με τα ςυμβατικά πλαςτικά. Βιοπολυμερι όπωσ είναι
τα πολυ-υδροξυαλκανοϊκά (PHAs), είναι φιλικά προσ το περιβάλλον, ζχουν εφαρμογζσ ςε
ζνα μεγάλο εφροσ, από καταναλωτικά αγακά μζχρι ιατρικι χριςθ, και ςε αντίκεςθ με τα
ςυμβατικά πλαςτικά ζχουν τθ δυνατότθτα να βιοδιαςπϊνται (Salehizadeh & Van
Loosdrecht, 2004).
Σα PHAs, λοιπόν, λόγω του γεγονότοσ ότι είναι 100% βιοδιαςπϊμενα, αλλά και βιϊςιμα,
αποτελοφν εξαιρετικά υποκατάςτατα των ςυμβατϊν πλαςτικϊν υλικϊν. Είναι
κερμοπλαςτικοί πολυεςτζρεσ R-υδροξυαλκανοϊκων οξζων, οι οποίοι παράγονται από
πλθκϊρα μικροοργανιςμϊν (κετικϊν και αρνθτικϊν κατά Gram βακτθρίων και από αρχαία),
ωσ μορφζσ αποκικευςθσ ενζργειασ ι αποκικευςθσ αποκεμάτων άνκρακα, όταν ςτο
περιβάλλον του μικροοργανιςμοφ υπάρχει περίςςεια άνκρακα και ειδικότερα όταν
ςυνδυάηεται με ςθμαντικι ζλλειψθ κάποιου άλλου βαςικοφ κρεπτικοφ ςυςτατικοφ, όπωσ
είναι το οξυγόνο, το άηωτο ι ο φϊςφοροσ (Shah et al., 2008 & Koller et al., 2008). Ακόμα, τα
PHAs μποροφν να παραχκοφν και υπό ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ pH. Όταν ο
μικροοργανιςμόσ ςταματιςει να βρίςκεται κάτω από ςυνκικεσ καταπόνθςθσ και μπορζςει
ξανά να αναπτυχκεί, τότε αποικοδομοφνται τα PHAs και χρθςιμοποιοφνται ωσ πθγι
άνκρακα για τθν ανάπτυξθ του βακτθρίου.
Μζχρι ςιμερα ζχουν παρατθρθκεί περίπου 150 διαφορετικά μονομερι που βρίςκονται ςτα
πολφ-υδροξυαλκανοϊκα, τα οποία παρουςιάηουν ποικιλία ςτθ δομι τουσ (ευκείασ και
διακλαδιςμζνθσ αλυςίδασ, κορεςμζνα και ακόρεςτα, αρωματικά) και παράγονται ςυνολικά
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από πάνω από 90 διαφορετικά γζνθ μικροοργανιςμϊν και πάνω από 300 διαφορετικά είδθ
(Chanprateep, 2010). Σα υποςτρϊματα που είναι δυνατό να χρθςιμοποιθκοφν ζχουν ζνα
τεράςτιο εφροσ, κακϊσ για τθν παραγωγι των PHAs, αλλά και των ςυμπολυμερϊν και των
τερποπολυμερϊν τουσ, χρθςιμοποιοφνται βιομθχανικά παραπροϊόντα, γεωργικά,
βιομθχανικά και οικιακά απόβλθτα, λφματα, λιγνοκυτταρικι βιομάηα, λίπθ, ζλαια,
γλυκερόλθ και ςάκχαρα (Anjum et al., 2016).

1.2 Αρνθτικά και κετικά κατά Gram βακτιρια
Σο 1884 ο Δανόσ μικροβιολόγοσ Christian Gram ανζπτυξε μία μζκοδο για τον διαχωριςμό
των βακτθρίων, με βάςθ τo χρϊμα που αποκτοφν φςτερα από τθν κατεργαςία τουσ με
χρωςτικζσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, τα κφτταρα χρωματίηονται με μία βαςικι χρωςτικι μπλε
χρϊματοσ (π.χ. κρυςταλλικό ιϊδεσ) και προςτίκεται μίγμα ιωδίου και ιωδιοφχου καλίου,
ϊςτε να ςχθματιςτεί ςφμπλοκο και να ςτερεοποιθκεί θ χρϊςθ. τθ ςυνζχεια, διαδοχικά, τα
κφτταρα αποχρωματίηονται με κάποιον οργανικό διαλφτθ (π.χ. αλκοόλθ) και χρωματίηονται
πάλι με μία χρωςτικι κόκκινου χρϊματοσ (π.χ. ςαφρανίνθ, φουξίνθ). Μετά το τζλοσ τθσ
διαδικαςίασ, τα βακτιρια που ζχουν ιϊδεσ χρϊμα είναι κατά Gram κετικά και τα βακτιρια
που ζχουν κόκκινο χρϊμα είναι κατά Gram αρνθτικά.

Εικόνα 1: Η δομι του κυτταρικοφ τοιχϊματοσ ςτα κατά Gram κετικά και κατά Gram αρνθτικά βακτιρια
(https://www.sigmaaldrich.com).

Η διαφορά αυτι που παρατθρείται ςτο χρϊμα των κυττάρων οφείλεται ςτισ διαφορζσ που
παρουςιάηουν τα κυτταρικά τοιχϊματα των κατά Gram κετικϊν και αρνθτικϊν βακτθρίων.
Και ςτισ δφο κατθγορίεσ βακτθρίων κφριο ςυςτατικό του κυτταρικοφ τοιχϊματοσ αποτελεί θ
πεπτιδογλυκάνθ, θ δομι τθσ οποίασ προκφπτει από τον ςυνδυαςμό εναλλαςςόμενων
μονάδων Ν-ακετυλογλυκοηαμίνθσ και Ν-ακετυλομουραμικοφ οξζοσ, οι οποίεσ ςυνδζονται
μεταξφ τουσ με γλυκοςιδικό δεςμό, ςχθματίηοντασ ζτςι ζναν ςκελετό. Η δομι του Νακετυλομουραμικοφ οξζοσ αποτελείται από τζςςερα πεπτίδια, ενωμζνα μεταξφ τουσ με
5

πεπτιδικό δεςμό, τα οποία είναι τα ακόλουκα: L-αλανίνθ, D-γλουταμινικό οξφ, L-λυςίνθ ι
μζςο-διαμινοπιμελικό οξφ (meso-DAP) και D-αλανίνθ, και ο τρόποσ που ςυνδζονται μεταξφ

Εικόνα 2: Ο τρόποσ ςφνδεςθσ των αλυςίδων πεπτιδογλυκάνθσ ςτο κυτταρικό τοίχωμα των βακτθρίων. Όπου Χ =
Ν-αλετυλογλυκοηαμίνθ, Τ = Ν-ακετυλομουραμικό οξφ (Δθμθτρακόπουλοσ, 1998, ςελ. 24).

τουσ τα μόρια του Ν-ακετυλομουραμικοφ οξζοσ κακορίηει τθ δομι του κυτταρικοφ
τοιχϊματοσ των Gram κετικϊν και των Gram αρνθτικϊν βακτθρίων (Δθμθτρακόπουλοσ,
1998). Πιο ςυγκεκριμζνα, ςτα Gram κετικά βακτιρια, το τρίτο αμινοξφ του τετραπεπτιδίου
του Ν-ακετυλομουραμικοφ ςυνδζεται με το τζταρτο αμινοξφ του επόμενου μορίου μζςω
μιασ πενταπεπτιδικισ γζφυρασ γλυκίνθσ (Εικόνα 2), ενϊ ςτα Gram αρνθτικά βακτιρια τα
δφο γειτονικά μόρια Ν-ακετυλομουραμικοφ οξζοσ ςυνδζονται άμεςα μεταξφ τουσ με
πεπτιδικό δεςμό. Σο κυτταρικό τοίχωμα των κατά Gram αρνθτικϊν βακτθρίων είναι
ςθμαντικά πιο πολφπλοκο από αυτό των Gram κετικϊν, το οποίο αποτελείται από μία
παχιά ςτοιβάδα πεπτιδογλυκάνθσ. Αποτελείται από μία λεπτι ςτιβάδα πεπτιδογλυκάνθσ, θ
οποία είναι ςυμπλοκοποιθμζνθ με λιποπρωτεΐνεσ, ενϊ το εξωτερικό τμιμα του κυτταρικοφ
τοιχϊματοσ αποτελείται από φωςφολιπίδια, πρωτεΐνεσ και ζνα λιποπολυςακχαρίτθ, που
ονομάηεται και ενδοτοξίνθ ι ςωματικό αντιγόνο Ο. Όςον αφορά τθ δομι του
λιποπολυςακχαρίτθ, αποτελείται από ζναν κεντρικό πολυςακχαρίτθ, που ςυνδζεται με το
λιπίδιο Α και τισ ειδικζσ πλευρικζσ αλυςίδεσ από επαναλαμβανόμενεσ μονάδεσ
ολιγοςακχαριτϊν. Αναλυτικότερα, ο κεντρικόσ πολφςακχαρίτθσ αποτελείται από τρία μζρθ,
τθν εξόηθ, τθν επτόηθ και το 2-κετο-3-δεοξυοκτονικό οξφ (KDO) και το λιπίδιο Α από ζνα
ςκελετό γλυκοηαμίνθσ από φωςφορικό οξφ και αλυςίδεσ λιπαρϊν οξζων και ςυνδζεται
προσ τον κεντρικό πολυςακχαρίτθ (Εικόνα 3). Οι πλευρικζσ αλυςίδεσ αποτελοφνται από
διάφορα ςάκχαρα, των οποίων θ διάταξθ ποικείλει για κάκε διαφορετικό μικρόβιο.
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Εικόνα 3: Η δομι του λιποπολυςακχαρίτθ του κυτταρικοφ τοιχϊματοσ των κατά Gram αρνθτικϊν βακτθρίων
(Δθμθτρακόπουλοσ, 1998, ςελ. 25).

Σζλοσ, αξίηει να ςθμειωκεί ότι ο κεντρικόσ πολυςακχαρίτθσ μαηί με τισ πλευρικζσ αλυςίδεσ
αποτελοφν τον ςωματικό πολυςακχαρίτθ Ο, ενϊ οι πλευρικζσ αλυςίδεσ ονομάηονται Ο
ειδικζσ πλευρικζσ αλυςίδεσ (Δθμθτρακόπουλοσ, 1998).

1.3 Σο βακτθριακό ςτζλεχοσ Pseudomonas sp. phDV1
Σα βακτιρια που είναι ικανά να παράγουν πολφ-υδροξυαλκανοϊκά μποροφν να χωριςτοφν
ςε δφο κατθγορίεσ με βάςθ τισ ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ παράγουν τα ςυγκεκριμζνα
βιοπολυμερι. τθν πρϊτθ κατθγορία ανικουν τα βακτιρια τα οποία για να παράγουν τα
PHAs, απαιτοφνται ςυνκικεσ ζλλειψθσ κάποιου βαςικοφ κρεπτικοφ ςυςτατικοφ (π.χ.
οξυγόνο, άηωτο, φϊςφοροσ, μαγνιςιο, κείο) και περίςςειασ άνκρακα, ενϊ ςτθ δεφτερθ
κατθγορία ανικουν τα βακτιρια που δεν χρειάηονται ειδικζσ ςυνκικεσ καταπόνθςθσ για να
παράγουν PHAs. τθν πρϊτθ κατθγορία ανικει και το ςτζλεχοσ Pseudomonas sp. phDV1.
Αποτελεί ζνα αερόβιο, κατά Gram αρνθτικό βακτιριο, το οποίο ζχει τθ δυνατότθτα να
αποικοδομεί αρωματικοφσ υδρογονάνκρακεσ (Tsirogianni et al., 2004 & Βαλςαμίδθσ, 2019).
Σο γονιδίωμά του αποτελείται από 4.727.682 ηεφγθ βάςεων και 4,574 γονίδια. Σο ςτζλεχοσ
απομονϊκθκε ςτθ Δανία, από ζδαφοσ μολυςμζνο με απόβλθτα διυλιςτθρίων
(Polymenakou & Stephanou, 2005), και με φυλογενετικι ανάλυςθ με τθν αλλθλουχία 16S
rRNA και ανάλυςθ του γονιδιϊματοσ, κατθγοριοποιικθκε ςτθν οικογζνεια
Pseudomonadaceae και παρουςίαςε ομοιότθτα 99,93% με το ςτζλεχοσ Pseudomonas
pseudoalcaligenes CECT5344, από τθν οποία προζκυψε ότι το βακτιριο Pseudomonas sp.
phDV1 κατατάςςεται ςτο είδοσ τθσ Pseudomonas pseudoalcaligenes ωσ ςτζλεχοσ phDV1
(Xie et al., 2019 & Polymenakou et al., 2005). Ακόμα, είναι γνωςτό ότι το βακτιριο ςε
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ςυνκικεσ ζντονθσ καταπόνθςθσ, όπου υπάρχει περίςςεια πθγισ άνκρακα, παράγει
πλθκϊρα ενηφμων που διαδραματίηουν κακοριςτικό ρόλο ςτθν παραγωγι πολφυδροξυαλκανοϊκϊν εςτζρων (PHAs) (Lyratzakis et al., 2021).

1.4 Πολφ-υδροξυαλκανοϊκά (PHAs)
Σα πολφ-υδροξυαλκανοϊκά (PHAs) αποτελοφν μια οικογζνεια βιοδιαςπϊμενων πολυμερϊν,
που παράγονται και από κατά Gram κετικά και από κατά Gram αρνθτικά βακτιρια, και
ςυςςωρεφονται ςτο κυτταρόπλαςμά τουσ. Σα PHAs ζχουν τον γενικό τφπο που φαίνεται
ςτθν Εικόνα 4 και μποροφν να χωριςτοφν ςε δφο δομικζσ κατθγορίεσ με βάςθ το μικοσ τθσ
αλυςίδασ τουσ (Aldor & Keasling, 2003). Σθν πρϊτθ κατθγορία αποτελοφν τα πολφυδροξυαλκανοϊκά αλυςίδασ μικροφ μικουσ, που ζχουν μονομερι με αρικμό ανκράκων από
3 ζωσ 5 άτομα, με το πολυ-3-υδροξυβουτυρικό οξφ P(3HB) ι άλλωσ υδροξυβουτυρικό οξφ
PHB να αποτελεί χαρακτθριςτικό παράδειγμα. Η δεφτερθ κατθγορία αναφζρεται ςτα πολφυδροξυαλκανοϊκα αλυςίδασ μεςαίου μικουσ με τα μονομερι τουσ να αποτελοφνται από 6
ζωσ 14 ι και περιςςότερα άτομα άνκρακα. ε αυτι τθν κατθγορία ςτα μονομερι μποροφν
να εντοπιςτοφν διάφορεσ λειτουργικζσ ομάδεσ όπωσ τα αλογόνα, υδρόξυ-ομάδεσ, επόξυομάδεσ, καρβοξυλομάδεσ, κ.α. Εκτόσ από αυτζσ τισ δφο κατθγορίεσ, ζχουν παρατθρθκεί
πολφ-υδροξυαλκανοϊκα, τα οποία αποτελοφν υβρίδια μονομερϊν μικροφ μικουσ αλυςίδασ
και μονομερϊν μεςαίου μικουσ αλυςίδασ (Castilho et al., 2009). Η κυρία διαφορά μεταξφ
των δφο βαςικϊν δομικϊν κατθγοριϊν των PHAs είναι θ εκλεκτικότθτα των ςυνκετικϊν
ενηφμων ωσ προσ το υπόςτρωμα, κακϊσ υπάρχουν PHA ςυνκάςεσ που αναγνωρίηουν μόνο
ςυγκεκριμζνο αρικμό ατόμων άνκρακα. Σζλοσ, πρζπει να ςθμειωκεί ότι όλα τα μονομερι,
λόγω τθσ ςτερεοειδικότθτασ των ενηφμων των βιοςυνκετικϊν μονοπατιϊν, ζχουν Rδιαμόρφωςθ (Anjum et al., 2016). Σα PHAs ςυςςωρεφονται ςτο κυτταρόπλαςμα των
κυττάρων με τθ μορφι ςφαιριδίων και το μζγεκοσ τουσ είναι περίπου 0,2 ± 0,5 mm ςε
διάμετρο. Σα ςφαιρίδια αυτά, μπορεί να ζχουν μοριακό βάροσ μεταξφ 2*105 και 3*105 Da,
ανάλογα με τον μικροοργανιςμό που κα τα παράγει, αλλά και με τισ ςυνκικεσ ανάπτυξθσ
του (Anjum et al., 2016).

Εικόνα 4: Η γενικι δομι των PHAs (Anjum et al., 2016).
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Εικόνα 5: Ο αρικμόσ των ομάδων (CH2), οι πλευρικζσ ομάδεσ R των PHAs (Εικόνα 4) και θ ονομαςία του
αντίςτοιχου βιοπολυμεροφσ (Anjum et al., 2016).

1.4.1 Ιδιότθτεσ
Σα πολφ-υδροξυαλκανοϊκα, κακϊσ αποτελοφν μια αρκετά μεγάλθ κατθγορία
βιοπολυμερϊν, εμφανίηουν ζνα τεράςτιο εφροσ διαφορετικϊν φυςικοχθμικϊν ιδιοτιτων
ανάμεςα ςε κάκε διαφορετικό πολυμερζσ. Χαρακτθριςτικζσ ιδιότθτεσ που μποροφν να
διαφζρουν ανάμεςα ςε δφο είδθ πολφ-υδροξυαλκανοϊκϊν είναι θ υδροφοβικότθτα, θ
κερμοκραςία υαλϊδουσ μετάπτωςθσ, το ςθμείο τιξεωσ, ο βακμόσ κρυςτάλλωςθσ, αλλά και
οι μθχανικζσ ιδιότθτεσ του υλικοφ που κακορίηουν αν κα είναι ςκλθρό ι ελαςτικό (Anjum et
al., 2016). Ειδικότερα για τισ δφο δομικζσ κατθγορίεσ των PHAs, τα PHAs με αλυςίδα μικροφ
μικουσ είναι ςκλθρά, άκαμπτα, εφκραυςτα και ζχουν μεγάλο βακμό κρυςτάλλωςθσ,
μεταξφ 60-80%. Από τθν άλλθ, τα PHAs με αλυςίδα μεςαίου μικουσ είναι ευλφγιςτα και
ελαςτικά, με μικρό βακμό κρυςτάλλωςθσ (περίπου 25%), χαμθλι εφελκυςτικι αντοχι,
μεγάλθ επιμικυνςθ κραφςεωσ, χαμθλζσ κερμοκραςίεσ τιξεωσ και ζχουν κερμοκραςία
υαλϊδουσ μετάπτωςθσ κάτω από τθ κερμοκραςία δωματίου (Reddy et al., 2003 & Sudesh
et al., 2000).

1.4.2 Εφαρμογζσ
Σα πολφ-υδροξυαλκανοϊκά, αφοφ ζχουν πολλά χαρακτθριςτικά παρόμοια με τα πλαςτικά,
ςε πολλζσ περιπτϊςεισ όπου χρθςιμοποιοφνται τα ςυμβατικά πλαςτικά μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν και τα PHAs. Για να επιτευχκοφν οι ιδανικζσ ιδιότθτεσ πολλζσ φορζσ
δθμιουργοφνται είτε μείγματα πολφ-υδροξυαλκανοϊκϊν, είτε ςυμπολυμερι, όπωσ είναι το
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biopol (3-υδροξυβουτυρικό με 3-υδροξυβαλερικό), το nodax (3-υδροξυβουτυρικό με μικροφ
μικουσ αλυςίδασ μονομερι με πλευρικζσ ομάδεσ μεγαλφτερεσ ι ίςεσ των τριϊν ατόμων
άνκρακα) και το degra pol, το οποίο αποτελεί πολυεςτζρα ουρεκανίου (Anjum et al., 2016).
Όλα αυτά τα υλικά ςυναντϊνται ςε μπουκάλια, ςε υλικά μιασ χριςεωσ (ποτιρια, μαχαίρια,
πιροφνια, ξυραφάκια), ζμπλαςτρα, μεμβράνεσ ςυςκευαςίασ, είδθ υγιεινισ, ςφαίρεσ, ωσ
πρόςκετα τροφίμων, αλλά και ωσ αιςκθτιρεσ πίεςθσ ςε πλθκτρολόγια, όργανα και
εξοπλιςμό ιχου, λόγω πιεηοθλεκτρικισ φφςθσ που ζχουν (Anjum et al., 2016). Κάποια PHAs,
όπωσ το πολυλακτίδιο και το πολφ-υδροξυβουτυρικό χρθςιμοποιοφνται εκτεταμζνα ςτθν
τριςδιάςτατθ εκτφπωςθ (3D printing) (Olejnik et al., 2021). Ακόμα μια εξαιρετικά ςθμαντικι
εφαρμογι των PHAs είναι θ εφαρμογι τουσ ςτον τομζα τθσ ιατρικισ. Λόγω του
πιεηοθλεκτριςμοφ τουσ, ζχει παρατθρθκεί ότι είναι ικανά να επάγουν in vivo τθν ανάπτυξθ
των οςτϊν και επιπλζον, ςφμφωνα με πρόςφατεσ ζρευνεσ τα 3HB μόρια αυξάνουν τθν
ειςροι αςβεςτίου ςτα κφτταρα, καταςτζλλουν τον κυτταρικό κάνατο και αποτρζπουν τθν
κυτταρικι απόπτωςθ (Sadat-Shojai et al., 2013). Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε
ορκοπεδικζσ πλάκεσ, υλικά οςτεοςφνκεςθσ, χειρουργικά ράμματα, φαρμακευτικά ςπρζι,
οδοντικι αποκατάςταςθ, νευρικοφσ διαφλουσ, προφάρμακα και εμφυτεφματα. Επιπλζον,
χρθςιμοποιοφνται ςτθ δθμιουργία χαπιϊν, βοθκοφν ωσ φορείσ ςτθν αργι απελευκζρωςθ
φαρμάκων και ορμονϊν ςτον οργανιςμό και ζχουν τεράςτια ςυνειςφορά ςτθν
καρδιαγγειακι περιοχι ωσ ικριϊματα για τθν αναγζννθςθ αρτθριακϊν ιςτϊν, αρτθριακά
μοςχεφματα, καρδιαγγειακά ςτεντσ και καρδιακζσ βαλβίδεσ (Anjum et al., 2016). Σζλοσ, μια
πρόςφατθ ζρευνα ανζδειξε τον προςτατευτικό ρόλο των PHAs ενάντια ςτθν UV ακτινοβολία
(Slaninova et al., 2018).

1.4.3 Γενετικι βάςθ τθσ παραγωγισ PHA
Οι πρωτεΐνεσ που ςχετίηονται με τθν επιφάνεια των ςφαιριδίων PHA μποροφν να χωριςτοφν
ςε τζςςερισ κατθγορίεσ (Steinbuchel et al., 1995). Η πρϊτθ κατθγορία (class I) περιζχει τισ
PHA ςυνκάςεσ, που καταλφουν τθ δθμιουργία εςτερικϊν δεςμϊν ανάμεςα ςτα μονομερι, θ
δεφτερθ κατθγορία (class II) περιζχει τισ PHA αποπολυμεράςεσ, που διαςποφν τα PHA, ςτθν
τρίτθ κατθγορία (class III) ανικουν οι φαςίνεσ, των οποίων ο ρόλοσ είναι διπλόσ, κακϊσ
αποτρζπουν τθ δθμιουργία ςυςςωματωμάτων από ςφαιρίδια PHA και αναςτζλλουν τθ μθειδικι πρόςδεςθ πάνω ςτα ςφαιρίδια (Tarazona et al., 2020). Η τζταρτθ και τελευταία
κατθγορία (class IV) εμπεριζχει όλεσ τισ υπόλοιπεσ πρωτεΐνεσ που ζχουν βρεκεί ότι
αλλθλεπιδροφν με τθν επιφάνεια των ςφαιριδίων PHA, αλλά δεν ανικουν ςε καμία από τισ
τρεισ πρϊτεσ κατθγορίεσ (class I-III) (Steinbuchel et al., 1995). Η βιοςυνκετικι πορεία των
PHAs ςτα περιςςότερα βακτιρια αποτελείται κυρίωσ από τρία βιματα για τα οποία είναι
υπεφκυνα τρία διαφορετικά ζνηυμα, που κωδικοποιοφνται από τα αντίςτοιχα γονίδια.
Αναλυτικότερα, θ ςυνκάςθ των PHAs κωδικοποιείται από το γονίδιο phaC, θ
ακετυλοτρανςφεράςθ του ακζτυλο-CoA (ι αλλιϊσ β-κετοκειολάςθ) από το γονίδιο phaA και
θ αναγωγάςθ του ακετοακζτυλο-CoA από το γονίδιο phaB. Σα τρία αυτά γονίδια ςυνικωσ
ςυναντοφνται ομαδοποιθμζνα ςε ζνα οπερόνιο, με ζναν κοινό υποκινθτι (Yee et al., 2012).
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Εικόνα 6: Σα τρία βαςικά ςτάδια παραγωγισ του PHB και τα ζνηυμα υπεφκυνα για αυτά.

Εικόνα 7: Η δομι του οπερονίου phaCABCo, το οποίο περιζχει τα γονίδια του υποκινθτι (P Co), τθσ ςυνκάςθσ του
PHA (phaCCo), τθσ ακετυλοτρανςφεράςθσ του ακζτυλο-CoA (phaACo) και τθσ αναγωγάςθσ του ακετοακζτυλο-CoA
(phaBCo), ςτο ςτζλεχοσ Comamonas sp. EB172 (Yee et al., 2012).

Παράδειγμα βακτθρίου που ζχει αυτι τθ δομι του οπερονίου αποτελεί το ςτζλεχοσ
Comamonas sp. EB172. Ωςτόςο, δεν είναι όλων των βακτθρίων τα γονίδια, που αφοροφν
τθν παραγωγι PHA, οργανωμζνα με αυτόν τον τρόπο (Yee et al., 2012). Παραδείγματοσ
χάριν ςτο είδοσ Pseudomonas putida τα γονίδια είναι οργανωμζνα όπωσ φαίνεται ςτθν
Εικόνα 9, όπου υπάρχουν δφο οπερόνια με το πρϊτο να κωδικοποιεί δφο ςυνκάςεσ (phaC1
και phaC2), μια αποπολυμεράςθ (phaZ) και ζνα μεταγραφικό παράγοντα (phaD) και το
δεφτερο να κωδικοποιεί τισ δφο φαςίνεσ PhaF και PhaI (de Eugenio et al., 2010 & Ren et al.,
2005).
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Εικόνα 8: Η ςυμμετοχι του γονιδίου phaZ ςτθν αποικοδόμθςθ του PHA και του phaC1 ςτθν ςφνκεςθ του PHA
από το 3-υδροξυάκυλο-CoA, που δεν ςυμμετείχε ςτον αποικοδόμθςθ των λιπαρϊν οξζων (de Eugenio et al.,
2010).

Εικόνα 9: Η διάταξθ των γονιδίων που ςχετίηονται με τα PHAs ςτο ςτζλεχοσ Pseudomonas putida. Σα γονίδια
είναι ομαδοποιθμζνα ςε δφο οπερόνια και ανάμεςα ςτα γονίδια phaC1 και phaC2 τθσ ςυνκάςθσ του PHA,
παρεμβάλλεται το γονίδια phaZ τθσ αποπολυμεράςθσ (Tarazona et al., 2020).

το ςτζλεχοσ Pseudomonas sp. phDV1 θ οργάνωςθ των γονιδίων μοιάηει περιςςότερο ςε
αυτι με το ζνα οπερόνιο phaCAB και είναι αυτι που φαίνεται ςτθν εικόνα.
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Εικόνα 10: Οργάνωςθ γονιδίων του βιοςυνκετικοφ μονοπατιοφ των PHB ςτθν Pseudomonas sp. phDV1
(Καναβάκθ, 2020).

1.4.4 Βιοςυνκετικά μονοπάτια
Για τθν παραγωγι των πολφ-υδροξυαλκανοϊκϊν είναι γνωςτά τρία διαφορετικά μεταβολικά
μονοπάτια (Philip et al., 2007), των οποίων τα μονομερι που παράγονται εξαρτϊνται από
το είδοσ τθσ πθγισ άνκρακα (Εικόνα 11). το πρϊτο μονοπάτι πραγματοποιείται
ςυμπφκνωςθ δφο μορίων ακζτυλο ςυνζνηυμου Α από τον κφκλο του τρικαρβοξυλικοφ οξζοσ
(TCA) ςχθματίηοντασ ζνα μόριο ακετοακζτυλο ςυνζνηυμου Α με τθ δράςθ του ενηφμου βκετοκειολάςθ. τθ ςυνζχεια, με τθ βοικεια τθσ αναγωγάςθσ του ακετοακζτυλο ςυνζνηυμου
Α, από το ακετοακζτυλο ςυνζνηυμο Α παράγεται 3-υδροξυβουτυρυλο ςυνζνηυμο Α, το
οποίο εν τζλει με εςτεροποίθςθ πολυμερίηεται ςε πολυ(3-υδροξυβουτυρικό) οξφ (P(3HB))
από τθ ςυνκάςθ του PHA. το δεφτερο μονοπάτι από τθ β-οξείδωςθ των λιπαρϊν οξζων
προκφπτουν κατάλλθλα υποςτρϊματα, τα οποία μποροφν να πολυμεριςτοφν από PHA
ςυνκάςεσ προσ παραγωγι πολφ-υδροξυαλκανοϊκϊν. το τρίτο μεταβολικό μονοπάτι, από
ςχετικά απλζσ πθγζσ άνκρακα, όπωσ διάφορα ςάκχαρα, μζςω των μεταβολικϊν
ενδιάμεςων, που προκφπτουν από τθ βιοςφνκεςθ των λιπαρϊν οξζων, μποροφν να
προκφψουν πολφ-υδροξυαλκανοϊκά. Πιο ςυγκεκριμζνα, τα (R)-3-υδροξυάκυλο ενδιάμεςα
μετατρζπονται, με το ζνηυμο τρανςακετυλάςθ του ακυλο-ACP-ςυνζνηυμου Α, από τθ
ςυνδεδεμζνθ με τθν ακυλοφόρο πρωτεΐνθ (ACP) μορφι τουσ ςτθ μορφι τουσ με το
ακετυλοςυνζνηυμο Α ((R)-3-υδροξυάκυλο-CoA), από τθν οποία προκφπτουν PHAs (Philip et
al., 2007).
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Εικόνα 11: Σα βιοςυνκετικά μονοπάτια των PHA (Anjum et al., 2016).

1.4.5 Βιοαποικοδόμθςθ
Σο κφριο χαρακτθριςτικό που κάνει τα PHAs τόςο καλά υποψιφια υποκατάςτατα των
ςυμβατικϊν πλαςτικϊν, εκτόσ από τισ παρόμοιεσ ιδιότθτεσ, είναι το γεγονόσ ότι είναι
βιοδιαςπϊμενα και βιοςυμβατά. Σα PHAs είναι ςτακερά ςτον αζρα, αδρανι και διαλφονται
ςτο νερό. Τπό αερόβιεσ ςυνκικεσ μποροφν να αποςυντεκοφν πλιρωσ ςε νερό και διοξείδιο
του άνκρακα, ενϊ υπό αναερόβιεσ ςυνκικεσ ςε μεκάνιο και διοξείδιο του άνκρακα
(Khanna & Srivastava, 2005). Οι περιςςότεροι μικροοργανιςμοί, που ζχουν τθν ικανότθτα να
διαςποφν τα πολφ-υδροξυαλκανοϊκά, το κάνουν και ενδοκυτταρικά και εξωκυτταρικά.
Ενδοκυτταρικά, οι αποπολυμεράςεσ των PHAs αποςυνκζτουν το βιοπολυμερζσ ςτα
μονομερι του, δθλαδι το PHB ςε 3-υδροξυβουτυρικό οξφ και ακολοφκωσ μια
αφυδρογονάςθ το οξειδϊνει, ϊςτε μια β-κετοκειολάςθ να το αποικοδομιςει ςε ακζτυλο
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ςυνζνηυμο Α. Σο ακζτυλο ςυνζνηυμο Α που προκφπτει κατά από αερόβιεσ ςυνκικεσ
ειςζρχεται ςτον κφκλο του Krebs (κφκλο του κιτρικοφ οξζοσ) και οξειδϊνεται προσ διοξείδιο
του άνκρακα (Jendrossek, 2001). Εξωκυτταρικά, τα βακτιρια παράγουν αποπολυμεράςεσ
των PHAs, που διαςποφν τα πολυμερι ςε ολιγομερι ι μονομερι, τα οποία ςτθ ςυνζχεια
χρθςιμοποιοφνται από τα βακτιρια ωσ πθγζσ άνκρακα (Anjum et al, 2016). Τπάρχουν
οριςμζνα βακτιρια, τα οποία δεν ζχουν τθ δυνατότθτα να παράγουν PHAs, ωςτόςο
παράγουν εξωκυτταρικά αποπολυμεράςεσ των PHAs και τρζφονται από τα παραγόμενα
πολφ-υδροξυαλκανοϊκά άλλων μικροοργανιςμϊν (Kumar et al., 2019). Αξίηει να ςθμειωκεί
πωσ θ αποικοδόμθςθ των PHAs δεν εξαρτάται αποκλειςτικά από τισ δικζσ τουσ ιδιότθτεσ,
όπωσ είναι το μοριακό βάροσ ι το ςθμείο τιξεωσ, αλλά και από τισ ςυνκικεσ του
περιβάλλοντοσ ςτο οποίο λαμβάνει χϊρα θ διαδικαςία (pH, κερμοκραςία, υγραςία κ.α.).

1.5 Πολφ-υδροξυβουτυρικό οξφ (PHB)
Σο πολυ-R-3-υδροξυβουτυρικό οξφ P(3HB) ι πιο απλά πολφ-υδροξυβουτυρικό οξφ PHB ιταν
το πρϊτο πολφ-υδροξυαλκανοϊκό που ταυτοποιικθκε το 1926 από τον Maurice Lemoigne
ςτο βακτιριο Bacillus megaterium, με τθ μορφι ενδοκυτταρικϊν ςφαιριδίων (Lemoigne
1926). Ο γενικόσ τφποσ του φαίνεται ςτθν Εικόνα 12 και είναι άκρωσ κρυςταλλικό, λόγω τθσ
ςτερεοτακτικισ κανονικότθτασ του. Είναι αδιάλυτο ςτο νερό και είναι ςχετικά ανκεκτικό
ςτθν υδρολυτικι αποικοδόμθςθ. Η τιμι τθσ διαπερατότθτασ οξυγόνου του είναι χαμθλι και
ζχει καλζσ κερμοπλαςτικζσ ιδιότθτεσ, ενϊ ακόμα ζχει παρόμοια εφελκυςτικι αντοχι με τα
πολυμερι που προζρχονται από το πετρζλαιο, όπωσ είναι το πολυπροπυλζνιο (Sudesh et
al., 2000). Η πυκνότθτα του κρυςταλλικοφ PHB είναι 1,26 g/cm3 και του άμορφου 1,18
g/cm3 και θ τιμι τθσ διαςποράσ του είναι περίπου 2. Επιπλζον, είναι οπτικά κακαρό και
επιδεικνφει πιεηοθλεκτριςμό. Είναι ςκλθρό και εφκραυςτο, ωςτόςο οι φυςικζσ του
ιδιότθτεσ μποροφν να βελτιωκοφν αν αυξθκεί το μοριακό του βάροσ (Anjum et al., 2016).
Γενικά, το PHB που παράγεται από ςτελζχθ άγριου τφπου ζχει μοριακό βάροσ που
κυμαίνεται από 10.000 ζωσ 3.000.000 Da. Ακόμα, λόγω τθσ υδροφοβικότθτάσ του, μπορεί
να χρθςιμοποιθκεί για να κακορίςει τον λόγο υδροφοβικότθτασ/υδροφιλίασ ςε υλικά, όπωσ
οριςμζνα ικριϊματα πολφ-υδροξυβουτρικοφ-χιτοηάνθσ, που χρθςιμοποιοφνται για
ιατρικοφσ λόγουσ (Madvecky et al., 2013).

Εικόνα 12: Η δομι του πολυ-R-3-υδροξυβουτυρικοφ οξζοσ (PHB) (https://www.sigmaaldrich.com).
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1.5.1 φςταςθ των ςφαιριδίων PHB
Σα ςφαιρίδια PHB αποτελοφνται από τουσ πολυεςτζρεσ, από φωςφολιπίδια και πρωτεΐνεσ.
υνικωσ, ζχουν ζναν πυρινα από το βιοπολυμερζσ, ο οποίοσ είναι καλυμμζνοσ από μια
μονοςτοιβάδα φωςφολιπιδίων με τισ κατάλλθλεσ πρωτεΐνεσ από το μεταβολικό μονοπάτι
του PHB ςυνδεδεμζνεσ πάνω τθσ. Σο μικρότερο ςφαιρίδιο που μπορεί να υπάρξει περιζχει
μόνο ζνα μόριο PHB ςτον πυρινα και ζχει διάμετρο περίπου 16,7 nm, ενϊ το μζςο μζγεκοσ
ςφαιρίδια ζχει διάμετρο περίπου 350 nm (Steinbuchel et al., 1995) (Εικόνα 13). τθν
επιφάνεια τθσ ςτοιβάδασ των φωςφολιπιδίων, όπωσ φαίνεται και ςτθν Εικόνα 8, υπάρχουν
διάφορεσ πρωτεΐνεσ από το ςυνκετικό μονοπάτι του PHB, όπωσ θ ςυνκάςθ και θ
αποπολυμεράςθ, ωςτόςο ιδιαίτερα ςθμαντικό ρόλο διαδραματίηουν οι φαςίνεσ, οι οποίεσ
αναςτζλλουν τθ μθ-ειδικι ςφνδεςθ ςτα ςφαιρίδια και προλαμβάνουν τθ δθμιουργία
ςυςςωματωμάτων των PHB ςφαιριδίων (Tarazona et al., 2020).

Εικόνα 13: Αριςτερά: Διαςτάςεισ και αρικμόσ μορίων PHB του ελάχιςτου μεγζκουσ για ςφαιρίδιο, Δεξιά:
Διαςτάςεισ και αρικμόσ μορίων PHB του μζςου μεγζκουσ για ςφαιρίδιο (Steinbuchel et al., 1995).

1.6 Nile red
Η χρϊςθ Nile red (9-διαικυλαμινο-5Η-βενηο*α+φαινοξαηιν-5-όνθ ι αλλιϊσ Nile blue
oxazone) είναι μια φκορίηουςα χρωςτικι (Εικόνα 14), θ οποία χρθςιμοποιείται για τθν
παρατιρθςθ υδροφοβικϊν δομϊν, όπωσ μεμβράνεσ, τριακυλογλυκερίδια, PHB, με τθ χριςθ
οπτικοφ μικροςκοπίου (Greenspan et al., 1985). Η παρατιρθςθ είναι δυνατι λόγω του
ζντονου υδρόφοβου χαρακτιρα που ζχει θ χρϊςθ, με αποτζλεςμα να αλλθλεπιδρά ζντονα
με υδρόφοβα μόρια κι ζτςι όταν εκπζμπεται το κατάλλθλο μικοσ κφματοσ και φκορίηει, να
απεικονίηονται τα επικυμθτά μόρια. Η ςυγκεκριμζνθ χρωςτικι απορροφά ακτινοβολία ςτα
560 nm (διζγερςθ) και όταν αποδιεγείρεται εκπζμπει ακτινοβολία μικουσ κφματοσ >590 nm
(Εικόνα 15). Γενικά, θ χρωςτικι είναι ςχετικά αδιάλυτθ ςτο νερό, αλλά διαλυτι και ιςχυρά
φκορίηουςα ςτουσ οργανικοφσ διαλφτεσ. Ανάλογα με τθν υδροφοβικότθτα του διαλφτθ
μπορεί το μικοσ κφματοσ του φκοριςμοφ να διαφζρει ςε ζνα εφροσ 60 nm με τα χρϊματα
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του φκοριςμοφ να κυμαίνονται από χρυςοκίτρινο μζχρι βακφ κόκκινο (Greenspan et al.,
1985).

Εικόνα 14: Η χθμικι δομι τθσ χρϊςθσ Nile red (Greenspan et al., 1985).

Εικόνα 15: Αριςτερά: Σο φάςμα απορρόφθςθσ τθσ Nile red ςε n-επτάνιο, ξυλζνιο και ακετόνθ, Δεξιά: Σο φάςμα
εκπομπισ τθσ Nile red ςε n-επτάνιο, ξυλζνιο και ακετόνθ (Greenspan et al., 1985).

1.7 κοπόσ
τθν παροφςα εργαςία μελετικθκε θ ανάπτυξθ του βακτθριακοφ ςτελζχουσ Pseudomonas
sp. phDV1 ςε κανονικζσ ςυνκικεσ, ςε ςυνκικεσ περίςςειασ αηϊτου, ςε ςυνκικεσ ίςθσ
αναλογίασ άνκρακα/αηϊτου και ςε ςυνκικεσ ζλλειψθσ αηϊτου, με πθγι άνκρακα το
θλεκτρικό οξφ, ϊςτε να προςδιοριςτοφν οι καλφτερεσ ςυνκικεσ για τθν παραγωγι του PHB.
Κφριο ςκοπό τθσ εργαςίασ αποτζλεςε θ απομόνωςθ του πολυ*(R)-3-υδροξυβουτυρικοφ
οξζοσ+ από το βακτιριο με τθ μζκοδο τθσ διαβάκμιςθσ ηάχαρθσ, κακϊσ και ο
προςδιοριςμόσ του καλφτερου τφπου διαβάκμιςθσ για τθν απομόνωςθ του
βιοπολυμεροφσ. Σζλοσ εφαρμόςτθκε κατάλλθλο πρωτόκολλο με τθ φκορίηουςα χρωςτικι
Nile red, με ςτόχο τον χαρακτθριςμό και θ παρατιρθςθ του PHB με τθ μορφι ςφαιριδίων,
με τθ χριςθ οπτικοφ μικροςκοπίου.
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2

Τλικά

2.1 Διαλφματα για τθν καλλιζργεια κυττάρων
Θρεπτικό υλικό Lysogeny Broth (LB)


Peptone 5 g/L



NaCl 5 g/L



Yeast extract 2,5 g/L

Ρφκμιςθ του pH=7,4 με NaOH.
Για ςτερεό κρεπτικό υλικό γίνεται προςκικθ 1,5% w/v άγαρ.

Θειικά άλατα (R-Salts)


MgSO4∙7H2O 10% w/v



FeSO4∙7H2O 1% w/v

Διάλυμα αλάτων 5x Μ9


Na2HPO4 37,6 g/L



KH2PO4 15 g/L



NaCl 2,5 g/L



NH4Cl 5 g/L

Διάλυμα αλάτων 5x Μ9 με μειωμζνο άηωτο


Na2HPO4 37,6 g/L



KH2PO4 15 g/L



NaCl 2,5 g/L



NH4Cl 0,28 g/L
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Προκαλλιζργεια


25-35 mL LB



Μονιρθσ αποικία από τρυβλίο Petri

Τγρι καλλιζργεια με κρεπτικό Μ9R
Αναλογία C:N = 1:9

Αναλογία C:N = 1:1

Αναλογία C:N = 20:1



5x M9 200 mL/L



5x M9 200 mL/L



5x M9 με μειωμζνο άηωτο 200 mL/L



Θειικά άλατα 7 mL/L



Θειικά άλατα 7 mL/L



Θειικά άλατα 7 mL/L



1 M MgSO4 2 mL/L



1 M MgSO4 2 mL/L



1 M MgSO4 2 mL/L



1 M CaCl2 0,1 mL/L



1 M CaCl2 0,1 mL/L



1 M CaCl2 0,1 mL/L



Προκαλλιζργεια 20 mL/L



Προκαλλιζργεια 20 mL/L



Προκαλλιζργεια 20 mL/L



dH2O 770 mL/L



dH2O 750 mL/L



dH2O 750 mL/L



0,5 Μ Ηλεκτρικό οξφ 2 mL



0,5 Μ Ηλεκτρικό οξφ 21 mL



0,5 Μ Ηλεκτρικό οξφ 21 mL

Κανονικζσ υνκικεσ


5x M9 200 mL/L



Θειικά άλατα 7 mL/L



1 M MgSO4 2 mL/L



1 M CaCl2 0,1 mL/L



Προκαλλιζργεια 20 mL/L



dH2O 751 mL/L



0,5 Μ Ηλεκτρικό οξφ 20 mL

Όλα τα ςυςτατικά για τισ υγρζσ καλλιζργειεσ πρζπει να είναι αποςτειρωμζνα.

Πθγι άνκρακα για τισ καλλιζργειεσ τθσ Pseudomonas sp. phDV1


Διάλυμα θλεκτρικοφ οξζοσ 0,5 Μ
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Διάλυμα φωςφορικών αλάτων


Stock solution A: NaH2PO4 0,2 M



Stock solution B: Na2HPO4 0,2 M

Για pH 7,5 ςε 100 mL διαλφματοσ απαιτοφνται 16 mL stock solution A και 84 mL stock
solution B.

2.2 Διαλφματα παραςκευισ αποδιατακτικισ πθκτισ (SDS/PAGE)
Ακρυλαμίδιο-διςακρυλαμίδιο (AB-mix- 49,5% T, 3% C)


48% w/v Ακρυλαμίδιο



1,5% w/v Διςακρυλαμίδιο

Ρυκμιςτικό διάλυμα πθκτισ (Gel Buffer) 3X


Tris 3 M



SDS 0,3% w/v

pH = 8,45 (ρφκμιςθ με HCl)

Ρυκμιςτικό διάλυμα δείγματοσ (Sample Buffer) 4Χ


SDS 12% w/v



Glycerol 10% w/v



Mercaptoethanol 6%



Serva blue G 0,05%



Tris-HCl 150 mM, pH = 7

Πθκτι διαχωριςμοφ 30 mL (12%)


Γλυκερόλθ 3 gr



3x Gel Buffer 10 mL
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AB mix 6ml



Προςκικθ απιονιςμζνου νεροφ μζχρι τελικό όγκο 30 mL



APS (10%) 150 μL



TEMED 15 μL

Πθκτι επιςτοίβαςθσ 12 mL (4%)


3x Gel Buffer 4 mL



AB mix 1 mL



Προςκικθ απιονιςμζνου νεροφ μζχρι τελικό όγκο 12 mL



APS (10%) 90 μL



ΣEMED 9 μL

Ρυκμιςτικό διάλυμα Ανόδου (10Χ)


Tris 1M

pH = 8.9 (ρφκμιςθ με HCl)

Ρυκμιςτικό διάλυμα Κακόδου (10Χ)


Tris 1M



SDS 1% w/v

pH = 8,25

2.3 Διαλφματα χρώςθσ/αποχρωματιςμοφ πθκτών
Απλι Χρώςθ Coomassie Brilliant Blue G-250


0,03% w/v Coomassie brilliant Blue G-250



25% v/v Μεκανόλθ



5% v/v Οξικό οξφ
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Διάλυμα αποχρωματιςμοφ


5% v/v Μεκανόλθ



7% v/v Οξικό οξφ

υμπλιρωςθ ζωσ τον επικυμθτό όγκο με απιονιςμζνο νερό

2.4 Διαλφματα Bradford
Χρώςθ Bradford


Απόλυτθ αικανόλθ 50 mL/L



Η3PO4 (85%) 100 mL/L



Coomassie Blue G250 100 mg/L



ddH2O 850 mL/L

2.5 Διαλφματα για Nile Red
Διάλυμα αγαρόηθσ


Αγαρόηθ 1% w/v ςε dH2O

Χρώςθ Nile red


3

Nile red 250 μg/mL ςε DMSO

Μζκοδοι

3.1 Καλλιζργεια του ςτελζχουσ
Για τθν καλλιζργεια του ςτελζχουσ Pseudomonas sp. phDV1 ακολουκικθκε θ εξισ
μεκοδολογία. Αρχικά, για τθ δθμιουργία τθσ προκαλλιζργειασ μεταφζρεται μία αποικία από
τρυβλίο Petri, με κρεπτικό υλικό Lysogeny Broth (LB), ςε 25-35 mL LB και επωάηεται για 1618 ϊρεσ ςτουσ 32°C με ςυνεχι ανάδευςθ. Μετά το πζρασ αυτοφ του χρονικοφ διαςτιματοσ,
μετρείται θ οπτικι πυκνότθτα ςτα 600 nm (OD600), θ οποία είναι 1,6-2,2, ςε
φαςματοφωτόμετρο διπλισ δζςμθσ Perkin Elmer Lambda 20. τθ ςυνζχεια, λαμβάνεται
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κατάλλθλθ ποςότθτα από τθν προκαλλιζργεια, ϊςτε να γίνει εμβολιαςμόσ, με αραίωςθ
1:50 (θ επικυμθτι τιμι OD600 για τθν ζναρξθ τθσ καλλιζργειασ είναι 0,1-0,2), ςε υγρι
καλλιζργεια με Μ9R άλατα, που περιζχει ωσ πθγι άνκρακα θλεκτρικό οξφ. τα πλαίςια τθσ
εργαςίασ ελζγχκθκαν τρεισ διαφορετικζσ ςυνκικεσ ανάπτυξθσ του ςτελζχουσ με
διαφορετικι αναλογία C:N, C:N=1:9, C:N=1:1 και C:N=20:1, επομζνωσ ςε κάκε διαφορετικι
καλλιζργεια μεταβαλλόταν θ ποςότθτα του θλεκτρικοφ οξζοσ, αλλά και το είδοσ του
κρεπτικοφ υλικοφ Μ9 (Μ9 κανονικό ι Μ9 με μειωμζνο άηωτο). Η καλλιζργειεσ επωάηονται
για 72 ϊρεσ ςε ςυνκικεσ ίδιεσ με αυτζσ τθσ προκαλλιζργειασ.

3.2 Καμπφλεσ ανάπτυξθσ
Για να δθμιουργθκοφν οι καμπφλεσ ανάπτυξθσ του ςτελζχουσ υπό κανονικζσ ςυνκικεσ και
υπό ςυνκικεσ περίςςειασ άνκρακα (C:N=20:1), κατά τισ 72 ϊρεσ τθσ ανάπτυξθσ των
καλλιεργειϊν, λαμβάνεται δείγμα ανά 2 ϊρεσ, τισ πρωινζσ ϊρεσ τα θμζρασ, και μετρείται το
OD600.

3.3 υλλογι των κυττάρων
Μετά τισ 72 ϊρεσ με το OD600 να είναι ⁓0,4 για τισ καλλιζργειεσ με περίςςεια αηϊτου
(C:N=1:9), ⁓1,8 για τισ καλλιζργειεσ με ίςθ αναλογία άνκρακα και αηϊτου (C:N=1:1) και ⁓0,6
για τισ καλλιζργειεσ με περίςςεια άνκρακα (C:N=20:1), πραγματοποιείται φυγοκζντρθςθ ςε
6000 g για 10 λεπτά ςτουσ 6°C (Heraeus Sepatech Suprafuge 22). Ζπειτα, απορρίπτεται το
υπερκείμενο υγρό και το ίηθμα των κυττάρων επαναδιαλυτοποιείται ςε ρυκμιςτικό
διάλυμα NaH2PO4-Na2HPO4 με pH=7,5 ςε όγκο περίπου ςτο ζνα δζκατο του όγκου τθσ
καλλιζργειασ, για να πλυκοφν τα κφτταρα. Ακολουκεί νζα φυγοκζντρθςθ ςε ίδιεσ ςυνκικεσ
και απορρίπτεται ξανά το υπερκείμενο υγρό. Σζλοσ, τα κφτταρα ςυλλζγονται και
αποκθκεφονται ςτουσ -20°C.

3.4 Απομόνωςθ PHB από το ςτζλεχοσ Pseudomonas sp. phDV1
Αρχικά, πραγματοποιείται εκχφλιςθ του εςωτερικοφ των κυττάρων με τθν ακόλουκθ
διαδικαςία. Σα κφτταρα επαναιωροφνται ςε ρυκμιςτικό διάλυμα Tris-HCl (pH=7,50) ςε
αναλογία όγκου:μάηασ κυττάρων ίςθ με 5:1. τθ ςυνζχεια, πραγματοποιείται ςπάςιμο τθσ
κυτταρικισ μεμβράνθσ των κυττάρων με τθ χριςθ υπζρθχων με τθ ςυςκευι Ultrasonicator
Processor UP200S (Hielscher) (10 κφκλοι, 15 sec. υπζρθχοι – 45 sec. rest, 30% amplitude).
Ζπειτα, ακολουκεί θ μζκοδοσ τθσ βακμιδωτισ διαβάκμιςθσ ηάχαρθσ, με τθ χριςθ τεςςάρων
διαφορετικϊν ςυγκεντρϊςεων διαλυμάτων ηάχαρθσ 1 Μ, 1,33 Μ, 1,67 Μ και 2 Μ,
διαλυμζνα ςε ρυκμιςτικό διάλυμα Tris-HCl (pH=7,5). ε κάκε ςωλινα τοποκετικθκαν κατά
ςειρά 2 mL διαλφματοσ 2 Μ, 2,5 mL διαλφματοσ 1,67 Μ, 2,5 mL διαλφματοσ 1,33 Μ, 2 mL
διαλφματοσ 1 Μ και 1-1,5 mL από το υπερκείμενο υγρό. Να ςθμειωκεί ότι δοκιμάςτθκε και
βακμιδωτι διαβάκμιςθ ηάχαρθσ με τρεισ ςυγκεντρϊςεισ (1,33 Μ, 1,67 Μ και 2 Μ), αλλά και
ςυνεχισ διαβάκμιςθ ηάχαρθσ με εφροσ ςυγκζντρωςθσ 1,33-2 Μ. τθ βακμιδωτι
διαβάκμιςθ ηάχαρθσ ςε κάκε ςωλινα τοποκετικθκαν κατά ςειρά 3ml 2 M, 3ml 1,67 M, 3ml
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1,33 M και 900μl ι 1,5ml δείγμα (ανάλογα τισ ςυνκικεσ), ενϊ ςτθ ςυνεχι διαβάκμιςθ 4,5ml
2 M, 4,5ml 1,33 M και 900μl ι 1,5ml δείγμα (ανάλογα τισ ςυνκικεσ). Οι ςωλινεσ
τοποκετοφνται ςτθν υπερφυγόκεντρο και πραγματοποιείται φυγοκζντρθςθ για 180 min, ςε
210000 g, ςτουσ 4°C (Sorvall Ultra 80). Μετά το πζρασ των 180 min. απομονϊνονται οι
λωρίδεσ που ζχουν διαχωριςτεί, λόγω τθσ διαφοράσ ςυγκζντρωςθσ ανάμεςα ςτα
διαλφματα ςουκρόηθσ, πραγματοποιείται πλφςιμο των δειγμάτων με Tris-HCl, για να
απομακρυνκεί θ ςουκρόηθ, και αποκθκεφονται ςτουσ -20°C, για μετζπειτα ανάλυςθ με
αποδιατακτικι θλεκτροφόρθςθ ι παρατιρθςθ ςε οπτικό μικροςκόπιο με τθ βοικεια τθσ
χρϊςθσ Nile Red.

3.5 Προςδιοριςμόσ πρωτεϊνικισ ςυγκζντρωςθσ με τθ μζκοδο Bradford
Για τον προςδιοριςμό τθσ πρωτεϊνικισ ςυγκζντρωςθσ ςτα δείγματα που κα προορίηονταν
για αποδιατακτικι θλεκτροφόρθςθ χρθςιμοποιείται θ μζκοδοσ Bradford (Kruger, 2009). Η
αρχι τθσ μεκόδου αυτισ είναι ότι το μζγιςτο τθσ απορρόφθςθσ τθσ χρωςτικισ Coomassie
Brilliant Blue G250 μετατοπίηεται από τα 465 nm ςτα 595 nm όταν ςυνδζεται με κάποια
πρωτεΐνθ ςε όξινεσ ςυνκικεσ. Τδρόφοβεσ και ιονικζσ αλλθλεπιδράςεισ ςτακεροποιοφν τθν
ανιονικι μορφι τθσ χρϊςθσ προκαλϊντασ ζτςι μια ορατι αλλαγι χρϊματοσ από καφζ ςε
μπλε. H αφξθςθ τθσ απορρόφθςθσ ςτα 595 nm είναι ανάλογθ του ςυμπλόκου χρϊςθσπρωτεΐνθσ και ςυνεπϊσ ανάλογθ τθσ πρωτεϊνικισ ςυγκζντρωςθσ. Προκειμζνου να μετρθκεί
θ ςυγκζντρωςθ τθσ πρωτεΐνθσ ςε άγνωςτα δείγματα, είναι αναγκαίο να καταςκευαςτεί
αρχικά μια πρότυπθ καμπφλθ με γνωςτζσ ςυγκεντρϊςεισ πρωτεΐνθσ BSA που απομονϊκθκε
από ορό βοδιοφ. Πιο ςυγκεκριμζνα, ςε ζνα μικροπλακίδιο 96 κζςεων τοποκετοφνται ςε
διπλζτεσ από 1 μL ζωσ 10 μL πρωτεΐνθ BSA 1 mg/mL που αραιϊνεται ςε τελικό όγκο 210 μL.
ε κάκε δείγμα το διάλυμα Bradford είναι 200 μL και ο υπόλοιποσ όγκοσ είναι ρυκμιςτικό
διάλυμα Tris-HCl pH 7,5. Μετά από επϊαςθ 5 λεπτϊν πραγματοποιείται μζτρθςθ τθσ
απορρόφθςθσ ςτα 595 nm και ςτθ ςυνζχεια αφαιρείται το τυφλό δείγμα (blank) το οποίο
περιζχει μόνο 10 μL ρυκμιςτικό και 200 μL διάλυμα Bradford. H πρωτεϊνικι ςυγκζντρωςθ
των άγνωςτων δειγμάτων προκφπτει από τθν εξίςωςθ τθσ πρότυπθσ καμπφλθσ που ζχει
γραμμικι μορφι. Για τα δείγματα άγνωςτθσ πρωτεϊνικισ ςυγκζντρωςθσ ςε κάκε κζςθ
τοποκετοφνται 10 μL δείγμα και 200 μL χρϊςθ Bradford. Επιπλζον, να ςθμειωκεί ότι τα
άγνωςτα δείγματα με πρωτεϊνικι ςυγκζντρωςθ εκτόσ των ορίων τθσ πρότυπθσ καμπφλθσ
αραιϊνονται μζχρι να είναι εντόσ επικυμθτϊν ορίων.

3.6 Αποδιατακτικι θλεκτροφόρθςθ (SDS-PAGE)
Αρχικά, ςυναρμολογείται θ ςυςκευι για το πιξιμο των gel τοποκετϊντασ τα γυάλινα
τηαμάκια και τα διαχωριςτικά πλαςτικά. Παραςκευάηεται το διάλυμα για τθν πθκτι
διαχωριςμοφ και αποχφνεται ανάμεςα ςτα γυάλινα τηαμάκια ζωσ ότου καλφψει το 70% τθσ
ςυνολικισ επιφάνειασ. τθ ςυνζχεια, προςτίκεται μια μικρι ποςότθτα βουτανόλθσ
κορεςμζνθσ με νερό ςτθν πάνω επιφάνεια τθσ πθκτισ διαχωριςμοφ, ϊςτε να γίνει λεία και
ευκεία, και αφινεται για μερικι ϊρα για να πολυμεριςτεί. Αφοφ, πραγματοποιθκεί ο
πολυμεριςμόσ, αφαιρείται θ ποςότθτα βουτανόλθσ που είχε προςτεκεί και πάνω από τθν
πθκτι διαχωριςμοφ, αποχφνεται το διάλυμα τθσ πθκτισ επιςτοίβαςθσ, μζχρι να καλυφκεί
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το υπόλοιπο τθσ επιφάνειασ ανάμεςα ςτα γυάλινα τηαμάκια. Προτοφ πιξει θ πθκτι
επιςτοίβαςθσ τοποκετείται το πλαςτικό χτενάκι, το οποίο κα δθμιουργιςει τα πθγαδάκια
για τθν τοποκζτθςθ του δείγματοσ, και αφινεται θ πθκτι να πολυμεριςτεί για περίπου 30
min. Μετά το πζρασ των 30 min. αφαιρείται το χτενάκι και το gel τοποκετείται ςτθ
ςυςκευισ θλεκτροφόρθςθσ, θ οποία ζχει πλθρωκεί εςωτερικά με το διάλυμα κακόδου και
εξωτερικά με το διάλυμα ανόδου. Η θλεκτροφόρθςθ πραγματοποιείται αρχικά ςτα 20 mA,
ενϊ μόλισ τα δείγματα περάςουν τθν πθκτι επιςτοίβαςθσ, το ρεφμα αυξάνεται ςτα 40 mA,
ζωσ ότου το μζτωπο τθσ χρωςτικισ διατρζξει όλο το μικοσ τθσ πθκτισ.

3.7 Προετοιμαςία δειγμάτων για θλεκτροφόρθςθ
Για να φορτωκοφν τα δείγματα ςτθν πθκτι πολυακρυλαμιδίου, απαιτείται κατάλλθλθ
προετοιμαςία ϊςτε να επιτευχκεί θ αποδιάταξθ των πρωτεϊνϊν. Για αυτόν τον ςκοπό
αναμιγνφεται το δείγμα με το sample buffer ςε αναλογία όγκων 3:1 και επωάηεται για 10
min. ςτουσ 100°C. Σο κάκε ςυςτατικό του sample buffer προςφζρει κάτι διαφορετικό ςτθν
προετοιμαςία του δείγματοσ για τθν θλεκτροφόρθςθ. Πιο αναλυτικά το SDS ωσ ζνα ιςχυρό
ανιοντικό απορρυπαντικό, διαταράςςει τισ μθ ομοιοπολικζσ αλλθλεπιδράςεισ των
πρωτεϊνϊν, κακϊσ τα ανιόντα του απορρυπαντικοφ προςδζνονται ςτα αμινοξζα τθσ
πρωτεΐνθσ, προςδίδοντάσ τθσ αρνθτικό φορτίο. Η μερκαπτοαικανόλθ διαςπά τουσ
διςουλφιδικοφσ δεςμοφσ τθσ πρωτεΐνθσ, οδθγϊντασ ςτθν αποδιάταξθ τθσ, ενϊ θ γλυκερόλθ
μεταβάλλει τθ ςφςταςθ των δειγμάτων, διευκολφνοντασ τθν τοποκζτθςθ τουσ ςτα
πθγαδάκια. Σζλοσ, θ Serva Blue δίνει χρϊμα ςτα δείγματα, ϊςτε να είναι ορατι θ διαδρομι
τουσ μζςα ςτθν πθκτι. ε κάκε πθγαδάκι τθσ πθκτισ φορτϊνονται 20 μg πρωτεϊνικοφ
δείγματοσ.

3.8 Κακίηθςθ τριχλωροξικοφ οξζοσ (Tricloroacetic Acid, TCA)
Για τα δείγματα που απομονϊκθκαν από τθ διαβάκμιςθ ηάχαρθσ και είχαν πολφ χαμθλι
ςυγκζντρωςθ πρωτεϊνϊν (ελζγχκθκε με τθ μζκοδο Bradford), πραγματοποιικθκε κακίηθςθ
με τριχλωροξικό οξφ (TCA). Απαιτείται αραίωςθ του TCA από 100% ςυγκζντρωςθ ςε 10%,
οπότε αραιϊνεται ποςότθτα του ςε δεκαπλάςιο όγκο δείγματοσ. Με το TCA το pH γίνεται 2,
οδθγϊντασ ςτθ δθμιουργία ςυςςωματωμάτων των πρωτεϊνϊν. Σα δείγματα με το TCA
αφινονται overnight ςτουσ 4°C. Σθν επόμενθ θμζρα πραγματοποιείται φυγοκζντρθςθ ςε
13000 rpm (Eppendorf 5415C Centrifuge) για 10 min.ςε κερμοκραςία δωματίου. τθ
ςυνζχεια, απορρίπτεται το υπερκείμενο υγρό και γίνεται πλφςθ με παγωμζνθ ακετόνθ (από
20°C) με όγκο ίςο με αυτό του δείγματοσ. Η διαδικαςία αυτι επαναλαμβάνεται άλλεσ δφο
φορζσ και ζπειτα απορρίπτεται θ ακετόνθ και αφινονται τα δείγματα ςε απαγωγό εςτία για
ξιρανςθ. Μετά τθν ξιρανςθ τα δείγματα μποροφν να αποκθκευτοφν ςτουσ -20°C. ε
περίπτωςθ που τα δείγματα προορίηονται για αποδιατακτικι θλεκτροφόρθςθ προςτίκενται
20 μL sample buffer 2x.
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3.9 Παρατιρθςθ κυττάρων ςε οπτικό μικροςκόπιο με τθ χρώςθ Nile Red
Για να παρατθρθκεί θ φπαρξθ και θ ςυγκζντρωςθ πολφ-υδροξυβουτυρικϊν ςφαιριδίων
χρθςιμοποιικθκε θ φκορίηουςα χρωςτικι Nile Red και ςτθ ςυνζχεια ζγινε παρατιρθςθ των
κυττάρων ςε οπτικό μικροςκόπιο. Για να πραγματοποιθκεί θ παρατιρθςθ ςτο οπτικό
μικροςκόπιο απαιτείται κατάλλθλθ προετοιμαςία του δείγματοσ. Η διαδικαςία που
ακολουκικθκε βαςίςτθκε ςε προχπάρχουςα πειραματικι πορεία (Juengert et al.,2018).
Αρχικά, λαμβάνεται δείγμα από τισ κυτταρικζσ καλλιζργειεσ ςτισ χρονικζσ ςτιγμζσ 0h, 24h,
48h και 72h, το οποίο ςυμπυκνϊνεται (1 mL καλλιζργειασ ςε 30-50 μL) με φυγοκζντρθςθ
(60 sec., 13000 g). Σο δείγμα από τθ χρονικι ςτιγμι 0h χρθςιμοποιείται ωσ control. Πάνω
ςτθν αντικειμενοφόρο πλάκα τοποκετοφνται με πιπζτα 100 μL ηεςτισ αγαρόηθσ (⁓60°C, 1
w/v ςε H2O) και αφινεται να ςτερεοποιθκεί για 4-5 min. Για τθν προετοιμαςία του
δείγματοσ αναμειγνφονται 4 μL από τθν κυτταροκαλλιζργεια με 1 μL χρωςτικισ Nile red
(250 μg/mL ςε DMSO) και όλοσ αυτόσ όγκοσ εναποτίκεται με πιπζτα πάνω ςτθν αγαρόηθ,
αφοφ αυτι ςτερεοποιθκεί. Μετά το πζραςμα λίγων δευτερολζπτων πάνω από τθν αγαρόηθ
και το δείγμα τοποκετείται θ καλυπτρίδα και αφινεται μζχρι να γίνει θ παρατιρθςθ ςτο
μικροςκόπιο. Η παρατιρθςθ πραγματοποιείται όςο το δυνατόν ςυντομότερα από τθν
προετοιμαςία του δείγματοσ ςε οπτικό μικροςκόπιο (Nikon Eclipse E800, Jenoptik ProgRes
CF CCD 1.4 M.P. Microscope Camera, Nikon Super High Pressure Mercury Lamp Power
Supply) ςτθν περιοχι του πράςινου (Διζγερςθ: 562/40 nm, Εκπομπι: 594 nm). Οι εικόνεσ
που ελιφκθςαν από το μικροςκόπιο επεξεργάςτθκαν με το λογιςμικό ImageJ.
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Αποτελζςματα και ςυηιτθςθ

4.1 Μελζτθ ςυνκθκών ανάπτυξθσ του βακτθρίου
Ζναν από τουσ ςτόχουσ τθσ εργαςίασ αποτζλεςε θ μελζτθ των βζλτιςτων ςυνκθκϊν για τθν
παραγωγι του PHB από το ςτζλεχοσ Pseudomonas sp. phDV1. Για να γίνει αυτό, το
βακτιριο καλλιεργικθκε ςε τρεισ διαφορετικζσ ςυνκικεσ, όπου μεταβαλλόταν ο λόγοσ C:N,
με πθγι άνκρακα το θλεκτρικό οξφ, όπωσ αναφζρκθκε ςτθν Ενότθτα 3.1. τισ τρεισ αυτζσ
ςυνκικεσ υπιρχε περίςςεια αηϊτου (C:N=1/9), ίςθ ςυγκζντρωςθ των δφο κρεπτικϊν
ςυςτατικϊν (C:N=1/1) και περίςςεια άνκρακα (C:N=20/1), και γινόταν μζτρθςθ τθσ οπτικισ
πυκνότθτασ ςτα 600 nm (OD600) ανά τακτά χρονικά διαςτιματα, ϊςτε να παρακολουκείται
θ ανάπτυξθ του βακτθρίου. Από τθν Εικόνα 16 παρατθρείται ότι ςτθ ςυνκικθ C:N=1/1 θ
ανάπτυξθ του ςτελζχουσ ιταν ςθμαντικά μεγαλφτερθ από τθν ανάπτυξθ του ςτισ ςυνκικεσ
C:N=1/9 και C:N=20/1, όπου οι τιμζσ τθσ οπτικισ πυκνότθτασ ςτα 600 nm κυμαίνονται
αρκετά χαμθλά, με τθ ςυνκικθ C:N=1/9 να αναπτφςςεται το λιγότερο. τθ ςυνκικθ
C:N=1/1 θ μζγιςτθ οπτικι πυκνότθτα παρατθρικθκε ςτισ 72 ϊρεσ (OD 600=1,873), όπωσ και
ςτθ ςυνκικθ C:N=20/1 (OD600=0,588), ενϊ ςτθ ςυνκικθ C:N=1/9 παρατθρικθκε ςτισ 5 ϊρεσ
(OD600=0,411). Η μεγαλφτερθ ανάπτυξθ του βακτθρίου ςτθ ςυνκικθ C:N=1/1, οφείλεται ςτο
γεγονόσ ότι δεν βρίςκεται ςε ςυνκικεσ καταπόνθςθσ, όπωσ ςυμβαίνει ςτισ άλλεσ δφο
ςυνκικεσ, όπου θ ανάπτυξθ είναι περιοριςμζνθ. Οι καμπφλεσ ανάπτυξθσ δείχνουν επίςθσ
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τθ ςπουδαιότθτα του άνκρακα για τθν ανάπτυξθ του βακτθρίου που θ μείωςθ του
επθρεάηει δραςτικά τθν ανάπτυξθ του κυττάρου.

Εικόνα 16: Καμπφλεσ ανάπτυξθσ του ςτελζχουσ Pseudomonas sp. phDV1 ςε τρεισ διαφορετικζσ ςυνκικεσ. Με το
πράςινο χρϊμα απεικονίηεται θ καμπφλθ ανάπτυξθσ υπό ςυνκικεσ περίςςειασ αηϊτου (C/N=1/9), με το μπλε
υπό ςυνκικεσ ίςθσ αναλογίασ άνκρακα και αηϊτου (C/N=1/1) και με το κόκκινο χρϊμα υπό ςυνκικεσ
περίςςειασ άνκρακα (C/N=20/1).

Κατόπιν, από τα κφτταρα ςτισ 72 ϊρεσ, φςτερα από τθ λφςθ τουσ (Ενότθτα 3.3),
απομονϊκθκε το κυτταρικό τουσ εκχφλιςμα και ακολοφκθςε θ μζκοδοσ τθσ διαβάκμιςθσ
ηάχαρθσ βακμιδωτισ ςυγκζντρωςθσ (Ενότθτα 3.4), ϊςτε να απομονωκεί το PHB.

4.2 Διαβάκμιςθ ηάχαρθσ
Μετά το πζρασ τθσ φυγοκζντρθςθσ παρατθρικθκαν οι λωρίδεσ που προζκυψαν ςτουσ
ςωλινεσ με τα δείγματα, όπωσ φαίνεται ςτθν Εικόνα 17. Χαρακτθριςτικά, ςτον ςωλινα Ε2
φαίνονται τρεισ λωρίδεσ, αλλά μόνο θ 2θ λωρίδα είναι χρϊματοσ λευκοφ, επομζνωσ
αναμζνεται ςε αυτι τθν λωρίδα να υπάρχει το PHB, κακϊσ ζχει παρατθρθκεί ότι εμφανίηει
λευκι λωρίδα μεταξφ των ςυγκεντρϊςεων 1,33-1,67 Μ (Hokamura et al., 2015). τουσ
ςωλινεσ Ε1 και Ε3 θ 1θ λωρίδα είναι ελάχιςτα ορατι, ωςτόςο ςτον Ε3 θ 2θ λωρίδα, που
πικανϊσ υπάρχει το PHB, είναι πιο ζντονθ ςυγκριτικά με τουσ άλλουσ δφο ςωλινεσ,
οδθγϊντασ ςτθν υπόκεςθ ότι ίςωσ να ζχει μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ PHB, εφόςον
επαλθκευτεί ότι ςτθν λευκι λωρίδα υπάρχει PHB. Η 3θ λωρίδα εντοπίηεται και ςτουσ τρεισ
ςωλινεσ και αποτελείται, όπωσ και θ 1θ λωρίδα από ενδοκυτταρικά ςυςτατικά.
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Εικόνα 17: Σα αποτελζςματα τθσ διαβάκμιςθσ ηάχαρθσ βακμιδωτισ ςυγκζντρωςθσ. τον ςωλινα Ε1
τοποκετικθκε δείγμα από τθν καλλιζργεια με τισ ςυνκικεσ περίςςειασ αηϊτου (C/N=1/9), ςτον ςωλινα Ε2
τοποκετικθκε δείγμα από τθν καλλιζργεια με τισ ςυνκικεσ όπου άνκρακασ και άηωτο βρίςκονταν ςε αναλογία
1:1 (C/N=1/1) και ςτον ςωλινα Ε3 τοποκετικθκε δείγμα από τθν καλλιζργεια με τισ ςυνκικεσ περίςςειασ
άνκρακα (C/N=20/1).

4.3 Αποδιατακτικι θλεκτροφόρθςθ SDS-PAGE
Από τθ διαβάκμιςθ ηάχαρθσ απομονϊκθκαν οριςμζνεσ λωρίδεσ και αναλφκθκαν με
αποδιατακτικι θλεκτροφόρθςθ SDS-PAGE . Αναλυτικότερα, θ 1θ λωρίδα κι από τουσ τρεισ
ςωλινεσ, θ 2θ λωρίδα από τον ςωλινα Ε3 και θ 3θ λωρίδα από τουσ ςωλινεσ Ε1 και Ε2,
αποτζλεςαν τα δείγματα προσ ανάλυςθ. Πριν γίνει θ θλεκτροφόρθςθ, πραγματοποιικθκε θ
μζκοδοσ Bradford (Ενότθτα 3.5), ϊςτε να ελεγχκεί αν είναι επαρκισ θ πρωτεϊνικι
ςυγκζντρωςθ, για να είναι ορατζσ οι λωρίδεσ ςτο gel θλεκτροφόρθςθσ. ε όςα δείγματα
προσ ανάλυςθ θ ςυγκζντρωςθ ιταν χαμθλι (<1 μg/mL), πραγματοποιικθκε κακίηιςθ
τριχλωροξικοφ οξζοσ (Ενότθτα 3.8) για τθ ςυμπφκνωςθ πρωτεϊνϊν (μζγιςτθ ςυγκζντρωςθ 1
μg/mL) και κατόπιν ακολοφκθςε θ αποδιατακτικι θλεκτροφόρθςθ.
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Εικόνα 18: Gel αποδιατακτικισ θλεκτροφόρθςθσ. Σα δείγματα που αναλφκθκαν ςε κάκε κζςθ είναι από
θ
θ
θ
αριςτερά προσ τα δεξιά: 1 λωρίδα από τον Ε1 (κζςθ 1), 1 λωρίδα από τον Ε2 (κζςθ 2), 1 λωρίδα από τον Ε3
θ
θ
θ
(κζςθ 3), 2 λωρίδα από τον Ε3 (κζςθ 4), 3 λωρίδα από τον Ε1 (κζςθ 5), 3 λωρίδα από τον Ε2 (κζςθ 6). Αριςτερά
βρίςκεται ο marker όπου καταγράφονται τα μοριακά βάρθ.

Όπωσ φαίνεται ςτθν Εικόνα 18 ςτισ κζςεισ 1,2,3,5 και 6 εμφανίηεται πλθκϊρα από
πρωτεϊνικζσ λωρίδεσ, κάτι αναμενόμενο αφοφ τα δείγματα αυτά περιζχουν ενδοκυτταρικό
περιεχόμενο, οποφ ςυναντϊνται πολλζσ διαφορετικζσ πρωτεΐνεσ. Όςον αφορά τθ κζςθ 4
αναμζνεται, εφόςον θ λευκι λωρίδα που παρατθρικθκε ςτθ διαβάκμιςθ ηάχαρθσ (Εικόνα
17) περιζχει PHB, να εντοπιςτοφν πρωτεΐνεσ ςχετικζσ με το πολφ-υδροξυβουτυρικό οξφ.
υγκρίνοντασ με τθ βιβλιογραφία (Hokamura et al., 2015), προκφπτει το ςυμπζραςμα ότι
ςτα 60-70 kDa υπάρχει ζνδειξθ φπαρξθσ είτε τθσ ςυνκάςθσ του PHB (PhbCPs), είτε τθσ
ςυνκάςθσ 1 του PHA (PhaC1Ps), περίπου ςτα 45 kDa θ πρωτεΐνθ GA48 (πορίνθ) και λίγο
κάτω από τα 30 kDa θ πρωτεΐνθ GA24 (PhbPPs). Όλεσ αυτζσ οι πρωτεΐνεσ ςχετίηονται με τα
ςφαιρίδια PHB, επομζνωσ θ παρουςία τουσ αποτελεί μία ιςχυρι ζνδειξθ ότι θ λευκι
λωρίδα που απομονϊκθκε περιείχε PHB. Εφόςον, λοιπόν, θ 2θ λωρίδα ιταν πικανότατα
PHB, ςτθ διαβάκμιςθ ηάχαρθσ, και ο ςωλινασ Ε3, με τθ ςυνκικθ περίςςειασ άνκρακα, είχε
τθν πιο ζντονθ λευκι λωρίδα, ςε ςφγκριςθ με τισ άλλεσ δφο ςυνκικεσ άνκρακα, μασ
υποδεικνφει ότι ςε ςυνκικεσ καταπόνθςθσ με περίςςεια άνκρακα και ζλλειψθ αηϊτου, το
ςτζλεχοσ Pseudomonas sp. PhDV1 παράγει περιςςότερο PHB, κάτι που ζρχεται ςε
ςυμφωνία και με παλαιότερθ μελζτθ (Kalaiyezhini & Ramachandran, 2015). Αξίηει να
ςθμειωκεί ότι θ μεγαλφτερθ παραγωγι PHB παρατθρείται ςτθ ςυνκικθ C/N=20/1, ενϊ θ
μεγαλφτερθ κυτταρικι ανάπτυξθ ςτθ ςυνκικθ C/N=1/1, επομζνωσ οι βζλτιςτεσ ςυνκικεσ
ανάπτυξθσ του βακτθρίου δεν αποτελοφν και τισ βζλτιςτεσ ςυνκικεσ για τθν παραγωγι του
PHB, κακϊσ απαιτείται κάποιου είδουσ καταπόνθςθ για το βακτιριο.
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4.4 Καμπφλεσ ανάπτυξθσ
Αφοφ προζκυψε ότι θ ςυνκικθ C/N=20/1 είναι θ καλφτερθ για τθν παραγωγι του PHB , ςτθ
ςυνζχεια πραγματοποιικθκαν καμπφλεσ ανάπτυξθσ του βακτθρίου ςτισ ςυγκεκριμζνεσ
ςυνκικεσ, αλλά και ςτισ κανονικζσ ςυνκικεσ ανάπτυξθσ του ςτελζχουσ (Ενότθτα 2.1.6),
όπωσ αναφζρεται ςτθν Ενότθτα 3.2.

Εικόνα 19: Καμπφλεσ ανάπτυξθσ του ςτελζχουσ Pseudomonas sp. phDV1 ςε κανονικζσ ςυνκικεσ και ςυνκικεσ
περίςςειασ άνκρακα (C/N=20/1). Με το κόκκινο χρϊμα απεικονίηεται θ ανάπτυξθ του βακτθρίου κάτω από τισ
ςυνκικεσ περίςςειασ άνκρακα και με το μπλε χρϊμα κάτω από τισ κανονικζσ ςυνκικεσ.

Παρατθρϊντασ τθν Εικόνα 19 φαίνεται ότι αν και το βακτιριο ζχει αναπτυχκεί περιςςότερο
ςτισ κανονικζσ ςυνκικεσ, κάτι αναμενόμενο κακϊσ ςτισ ςυνκικεσ καταπόνθςθσ του
βακτθρίου για τθν παραγωγι του PHB δεν ευνοείται θ κυτταρικι ανάπτυξθ, ςαν γενικι
εικόνα, θ ανάπτυξθ του ςτελζχουσ εμφανίηει παρόμοια ςυμπεριφορά και ςτισ δφο
ςυνκικεσ. Φαίνεται ότι και ςτισ δφο ςυνκικεσ μζχρι τισ 24 ϊρεσ το βακτιριο βρίςκεται ςτθν
εκκετικι φάςθ ανάπτυξθσ και από τισ 24 ϊρεσ μζχρι και τισ 72 ϊρεσ παραμζνει ςτθ ςτατικι
φάςθ. Μόνο ςτισ κανονικζσ ςυνκικεσ παρατθρείται μια αρκετά μικρι μείωςθ ςτο OD600
κοντά ςτισ 72 ϊρεσ γεγονόσ που πικανϊσ να ςθμαίνει ότι το βακτιριο μεταβαίνει από τθ
ςτατικι φάςθ ςτθ φάςθ κανάτου. Πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ ταυτόχρονθ αφξθςθ ςτο OD600,
και ςτισ δφο ςυνκικεσ, ςτισ 46 ϊρεσ, πικανότατα οφείλεται ςε ξαφνικι αφξθςθ τθσ
κερμοκραςίασ ςτον κάλαμο όπου πραγματοποιοφταν το πείραμα, γεγονόσ που διιρκθςε
για μικρό χρονικό διάςτθμα και θ κερμοκραςία επζςτρεψε ςτισ κανονικζσ τθσ τιμζσ (⁓32°C).
Σζλοσ, ςε καμία από τισ δφο ςυνκικεσ δεν παρατθρείται ςθμαντικά θ φάςθ προςαρμογισ
του βακτθρίου, κάτι που οφείλεται ςτθν πθγι άνκρακα, το θλεκτρικό οξφ, κακϊσ ςε πιο
τοξικζσ για το βακτιριο πθγζσ άνκρακα απαιτείται ζνασ χρόνοσ προςαρμογισ των κυττάρων
ςτο περιβάλλον ανάπτυξισ τουσ (Καναβάκθ, 2020).
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4.5 Διαβάκμιςθ ηάχαρθσ ςυνεχοφσ και βακμιδωτισ ςυγκζντρωςθσ
Από τισ καλλιζργειεσ που αναπτφχκθκαν για τθ δθμιουργία των καμπφλων ανάπτυξθσ,
λιφκθκε δείγμα από τισ δφο καλλιζργειεσ με το μεγαλφτερο OD600, μία για κάκε ςυνκικθ,
και πραγματοποιικθκε εκ νζου διαβάκμιςθ ηάχαρθσ, αυτι τθ φορά και με βακμιδωτι αλλά
και ςυνεχι ςυγκζντρωςθ ςουκρόηθσ, για να παρατθρθκεί αν διαχωρίηεται ικανοποιθτικά το
PHB από τα υπόλοιπα ενδοκυτταρικά ςυςτατικά και με τθ ςυνεχι διαβάκμιςθ.

Εικόνα 20: Από αριςτερά προσ τα δεξιά απεικονίηονται: διαβάκμιςθ ςυνεχοφσ ςυγκζντρωςθσ για κανονικζσ
ςυνκικεσ (ςωλινασ 1), διαβάκμιςθ βακμιδωτισ ςυγκζντρωςθσ για κανονικζσ ςυνκικεσ (ςωλινασ 2),
διαβάκμιςθ ςυνεχοφσ ςυγκζντρωςθσ για τθ ςυνκικθ C/N=20/1 (ςωλινασ 3), διαβάκμιςθ βακμιδωτισ
ςυγκζντρωςθσ για τθ ςυνκικθ C/N=20/1 (ςωλινασ 4), διαβάκμιςθ ςυνεχοφσ ςυγκζντρωςθσ για τθ ςυνκικθ
C/N=20/1 (ςωλινασ 5) και διαβάκμιςθ βακμιδωτισ ςυγκζντρωςθσ για τθ ςυνκικθ C/N=20/1 (ςωλινασ 16).

Αυτι τθ φορά για τθ βακμιδωτι διαβάκμιςθ χρθςιμοποιικθκαν τρεισ ςυγκεντρϊςεισ αντί
για τζςςερεισ, 1,33 Μ, 1,67 Μ και 2 Μ, και αντίςτοιχα για τθ ςυνεχι ςυγκεντρϊςεισ με
εφροσ 1,33-2 Μ. Αυτό ζγινε κακϊσ ςτθ προθγοφμενθ διαβάκμιςθ, που αναφζρεται ςτθν
Ενότθτα 4.2, ςτθ ςυγκζντρωςθ 1Μ δεν εμφανίςτθκε κάτι με ιδιαίτερο ενδιαφζρον, με
αποτζλεςμα να αφαιρεκεί αυτι θ ςυγκζντρωςθ, μιπωσ υπάρξει καλφτεροσ διαχωριςμόσ
του PHB. Όπωσ φαίνεται ςτθν Εικόνα 20, με τθ ςυνεχι διαβάκμιςθ δεν εμφανίηεται κάποια
λωρίδα, ειδικά λευκι, κακϊσ και να υπάρχει PHB, που πικανότατα υπάρχει, λόγω τθσ
ςυνεχοφσ διαφοράσ ςυγκζντρωςθσ είναι απλωμζνο και όχι ςυςςωρευμζνο ςε μια λωρίδα.
Σο γεγονόσ ότι πικανϊσ υπάρχει PHB οφείλεται ςτουσ ςωλινεσ 4 και 6, που φαίνεται
κακαρά μια λευκι λωρίδα ανάμεςα ςτισ ςυγκεντρϊςεισ 1,33 και 1,67 Μ. τον ςωλινα 2 θ
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αντίςτοιχθ λωρίδα είναι πολφ λιγότερο ζντονθ, λόγω των κανονικϊν ςυνκθκϊν, οι οποίεσ
δεν καταπονοφν το βακτιριο ευνοϊντασ τθν παραγωγι PHB.

4.6 Παρατιρθςθ των κυττάρων ςε οπτικό μικροςκόπιο με τθ χρώςθ Nile
red
Από τισ καλλιζργειεσ που αναπτφχκθκαν για τθ δθμιουργία καμπφλων ανάπτυξθσ, αλλά και
από αντίςτοιχεσ καλλιζργειεσ που αναπτφχκθκαν μετζπειτα, λιφκθκε δείγμα κυττάρων ςτισ
0, 24, 48 και 72 ϊρεσ, ϊςτε να παρατθρθκοφν ςτο οπτικό μικροςκόπιο και με τθ βοικεια
τθσ χριςθσ Nile red, μζςω φκοριςμοφ, να παρατθρθκοφν τα ςφαιρίδια PHB που
παράγονται από το βακτιριο. τισ 0 ϊρεσ δεν αναμζνεται να εμφανιςτεί PHB, ωςτόςο
λαμβάνεται δείγμα ωσ δείγμα ελζγχου. Σα κφτταρα ςε κάκε χρονικι ςτιγμι προζρχονταν
από καλλιζργειεσ με κανονικζσ ςυνκικεσ και καλλιζργειεσ με περίςςεια άνκρακα
(C/N=20/1). ε όλεσ τισ χρονικζσ ςτιγμζσ τα κφτταρα από τισ καλλιζργειεσ με περίςςεια
άνκρακα, ςυγκριτικά με αυτά από τισ κανονικζσ ςυνκικεσ εμφάνιηαν περιςςότερο PHB.
Παρ' όλα αυτά ςτισ 24 ϊρεσ ςε καμία από τισ δφο ςυνκικεσ δεν εμφανίςτθκαν ςθμαντικά
τα ςφαιρίδια PHB. Αυτό ίςωσ να οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι τα βακτιρια, ακόμα και ςτισ
ςυνκικεσ καταπόνθςθσ, δεν ζχουν μπει ςτθ διαδικαςία παραγωγισ PHB μζχρι κι εκείνθ τθ
χρονικι ςτιγμι. Βιβλιογραφικά, μικροοργανιςμοί που παράγουν PHB επιτυγχάνουν τθ
μζγιςτθ ςυγκζντρωςθ PHB μεταξφ 24 και 48 ωρϊν, ι κοντά ςε αυτό το χρονικό εφροσ (Wang
et al., 2019 & Elgendy et al., 2013). τισ 48 ϊρεσ θ κατάςταςθ είναι διαφορετικι, ςε ςχζςθ
με τα δείγματα από τισ κανονικζσ ςυνκικεσ, αλλά και τα δείγματα από τισ ςυνκικεσ
περίςςειασ άνκρακα να εμφανίηουν ςε ςθμαντικό βακμό ςφαιρίδια PHB, επιτρζποντασ ζτςι
τθν παρατιρθςθ τουσ (Εικόνα 22).

Εικόνα 21: Εικόνεσ φκοριςμοφ από το οπτικό μικροςκόπιο από ςυνκικεσ περίςςειασ άνκρακα. τισ 24 ϊρεσ δεν
φαίνονται ςφαιρίδια PHB ςτα κφτταρα, ενϊ ςτισ 48 και ςτισ 72 ϊρεσ φαίνονται αρκετά κακαρά.

τισ 72 ϊρεσ, ςτισ κανονικζσ ςυνκικεσ εντοπίηεται τα ςφαιρίδια, επομζνωσ υπάρχουν
ακόμα, αλλά ςτισ ςυνκικεσ περίςςειασ άνκρακα το φαινόμενο είναι πιο ζντονο.
υγκεκριμζνα περιςςότερα βακτιρια φαίνονται να ζχουν PHB και ακόμα, φαίνεται να ζχουν
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και περιςςότερα ςφαιρίδια ανά κφτταρο ςε ςχζςθ με τισ κανονικζσ ςυνκικεσ (Εικόνα 23). Η
παρατιρθςθ των ςφαιριδίων ςε κφτταρα ςτισ 72 ϊρεσ ιταν δφςκολθ, κακϊσ δεν βρζκθκαν
εφκολα αρκετά κφτταρα με PHB, ωςτόςο υπιρξε ζνασ αρικμόσ με ςφαιρίδια. τισ 72 ϊρεσ
αναμζνεται το βακτιριο να ζχει ξεκινιςει τθν αποικοδόμθςθ του PHB, επομζνωσ είναι
λογικό να μθν υπάρχουν τόςα ςφαιρίδια ςτο ςφνολο του πλθκυςμοφ των κυττάρων. Αξίηει
να ςθμειωκεί ότι θ ζλλειψθ ςυγκρίςιμων εικόνων (κανονικϊν και φκοριςμοφ) για κάκε
ςυνκικεσ, ςε κάκε χρόνο, οφείλεται ςτο ότι κατά τθν πειραματικι διαδικαςία δεν
επιτεφχκθκε θ πλιρθσ ςτακεροποίθςθ των κυττάρων με αγαρόηθ, με αποτζλεςμα να
μετακινοφνται από εικόνα ςε εικόνα. Η ζλλειψθ αυτι των εικόνων δεν επιτρζπει τθν
επαναλθψιμότθτα ςτα αποτελζςματα, οδθγϊντασ με αυτόν τον τρόπο ςε πιο αςφαλι
ςυμπεράςματα.

Εικόνα 22: Απεικόνιςθ βακτθριακοφ κυττάρου από το ςτζλεχοσ Pseudomonas sp. phDV1, ςτισ 48 ϊρεσ και ςε
κανονικζσ ςυνκικεσ ανάπτυξθσ. (α) Εικόνα φωτεινοφ πεδίου του κυττάρου, (β) Εικόνα φκοριςμοφ του κυττάρου
με Nile red και (γ) υνδυαςμζνθ εικόνα των (α) και (β).

Εικόνα 23: Απεικόνιςθ βακτθριακοφ κυττάρου από το ςτζλεχοσ Pseudomonas sp. phDV1, ςτισ 72 ϊρεσ
ανάπτυξθσ και ςε ςυνκικεσ περίςςειασ άνκρακα (C/N=20/1). (α) Εικόνα φωτεινοφ πεδίου του κυττάρου, (β)
Εικόνα φκοριςμοφ του κυττάρου με Nile red και (γ) υνδυαςμζνθ εικόνα των (α) και (β).

5

υμπεράςματα

Κφριο ςκοπό τθσ παροφςασ εργαςίασ αποτζλεςε θ μελζτθ τθσ ανάπτυξθσ του ςτελζχουσ
Pseudomonas sp. phDV1 με πθγι άνκρακα το θλεκτρικό οξφ. Mελετικθκε θ ανάπτυξθ του
βακτθρίου ςε κανονικζσ ςυνκικεσ και ςε τρεισ διαφορετικζσ ςυνκικεσ αναλογίασ C/N,
κακϊσ και θ παραγωγι PHB υπό αυτζσ τισ ςυνκικεσ και ςε γενικζσ γραμμζσ αυτό που
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παρατθρικθκε, ςυμφωνεί με τθ βιβλιογραφία, όπου θ καταπόνθςθ με τθν περίςςεια
άνκρακα οδθγεί ςε μεγαλφτερθ παραγωγι PHB. Η απομόνωςθ του PHB ζγινε με
διαβάκμιςθ ηάχαρθσ και δοκιμάςτθκαν δφο τφποι τθσ μεκόδου αυτισ για να διαπιςτωκεί
με ποιόν από τουσ δφο γίνεται καλφτερθ απομόνωςθ του βιοπολυμεροφσ. Από τα
αποτελζςματα ζγινε ξεκάκαρο ότι με τθ διαβάκμιςθ ςουκρόηθσ βακμιδωτισ ςυγκζντρωςθσ
υπιρξε ικανοποιθτικόσ διαχωριςμόσ του PHB από το κυτταρικό εκχφλιςμα, ενϊ με τθ
διαβάκμιςθ ςυνεχοφσ ςυγκζντρωςθσ δεν υπιρξε ο παραμικρόσ διαχωριςμόσ, ϊςτε να γίνει
θ απομόνωςθ. Ακόμα, από τθ βιβλιογραφικι ςφγκριςθ των πρωτεϊνϊν που εμφανίςτθκαν
ςτθν πθκτι θλεκτροφόρθςθσ, ενιςχφεται θ υπόκεςθ ότι θ λευκι λωρίδα που απομονϊκθκε
από τθ διαβάκμιςθ ςουκρόηθσ ιταν PHB. Επιπλζον επιχειρικθκε να εφαρμοςτεί, ςτισ
κυτταρικζσ καλλιζργειεσ του ςτελζχουσ, ζνα πρωτόκολλο για τθ χρϊςθ Nile red, από τθ
βιβλιογραφία. Κάνοντασ οριςμζνεσ τροποποιιςεισ, ϊςτε να προςαρμοςτεί θ ιδθ
υπάρχουςα πειραματικι διαδικαςία, ςτισ ςυνκικεσ του πειράματοσ, επιτεφχκθκε θ
απεικόνιςθ των ςφαιριδίων PHB, ςτο εςωτερικό των κυττάρων, με φκοριςμό. Από τισ
εικόνεσ, που προζκυψαν από το μικροςκόπιο, αρχικά παρατθρικθκε ότι ςτισ 24 ϊρεσ δεν
εμφανίηονται ςφαιρίδια PHB ςτθν πλειονότθτα των κυττάρων, γεγονόσ που ςθμαίνει ότι
ςτο βακτιριο το PHB δεν ζχει τθ μζγιςτθ ςυγκζντρωςθ του εκείνθ τθ χρονικι ςτιγμι. τισ
48 ϊρεσ εμφανίςτθκαν ςφαιρίδια PHB ςτα περιςςότερα κφτταρα, γεγονόσ που υποδεικνφει
ότι κοντά ςε εκείνθ τθ χρονικι ςτιγμι υπάρχει υψθλι ςυγκζντρωςθ PHB ςτα κφτταρα, και
ςτισ 72 ϊρεσ ςε λίγα κφτταρα παρατθρικθκαν ςφαιρίδια, κακϊσ είχε ξεκινιςει θ
αποικοδόμθςθ του PHB. Σζλοσ, παρατθρικθκε ότι ςτισ ςυνκικεσ μειωμζνου αηϊτου και
περίςςειασ άνκρακα ςε γενικζσ γραμμζσ υπιρχαν περιςςότερα ςφαιρίδια PHB ανά
κφτταρο, ςυγκριτικά με τισ κανονικζσ ςυνκικεσ.

5.1 Μελλοντικοί τόχοι
τουσ μελλοντικοφσ ςτόχουσ περιλαμβάνεται θ ποςοτικοποίθςθ του PHB ςτα κφτταρα του
ςτελζχουσ Pseudomonas sp. phDV1, ανά χρονικζσ ςτιγμζσ κατά τθ διάρκεια τθσ
καλλιζργειασ. Επιπλζον, ςτόχο αποτελεί και θ βελτιςτοποίθςθ τθσ παραγωγισ PHB με τθ
χριςθ τεχνικϊν μοριακισ βιολογίασ, όπωσ για παράδειγμα θ αποςιϊπθςθ του γονιδίου τθσ
αποπολυμεράςθσ, αλλά και πικανϊσ θ μελζτθ νζων αναλογιϊν C/N με περίςςεια άνκρακα.
Σζλοσ, ςθμαντικό είναι να βελτιωκεί θ μζκοδοσ χρϊςθσ και παρατιρθςθσ των κυττάρων
ςτο οπτικό μικροςκόπιο, ϊςτε να μποροφν να λθφκοφν περιςςότερα και ςτακερότερα
αποτελζςματα, και να είναι δυνατόσ ο προςδιοριςμόσ των ςφαιριδίων PHB ανά κφτταρο,
για να υπάρχει επαναλθψιμότθτα.
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