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Περίληψη  

Οι μύκητες αποτελούν τους κύριους αποικοδομητές της λιγνοκυτταρινούχου βιομάζας και η 

ικανότητά τους αυτή βασίζεται στα ένζυμα τα οποία κωδικοποιούν. Οι θερμόφιλοι μύκητες μπορούν 

να αποικοδομήσουν την λιγνοκυτταρινούχο βιομάζα ακόμα και σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Στην 

παρούσα διπλωματική εργασία αξιοποιήθηκε ο θερμόφιλος μύκητας Thermothelomyces 

thermophilus, ο οποίος φέρει στο γονιδίωμά του, μεταξύ άλλων, δύο γονίδια που κωδικοποιούν δύο 

ένζυμα με δράση λυτικής μονοοξυγενάσης των πολυσακχαριτών (LPMO) των οικογενειών ΑΑ9 

(MYCTH_110651) και ΑΑ16 (MYCTH_2306267). Οι λυτικές μονοοξυγενάσες των πολυσακχαριτών 

(LPMOs) αποτελούν μία κατηγορία καινοτόμων ενζύμων, τα οποία ανακαλύφθηκαν το 2010 και 

μπορούν να διασπούν γλυκοζιτικούς δεσμούς μέσω οξείδωσης, παρουσία Ο2 ή Η2Ο2 και ενός δότη 

ηλεκτρονίων. Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αποικοδόμηση της λιγνοκυτταρινούχου 

βιομάζας και έως τώρα έχουν κατηγοριοποιηθεί σε οχτώ οικογένειες βοηθητικής ενεργότητας 

(auxiliary activity, AA) της βάσης δεδομένων CAZy (http://www.cazy.org). Κύριο χαρακτηριστικό τους 

αποτελεί το ενεργό τους κέντρο, το οποίο διαθέτει ένα άτομο χαλκού αλλά και το γεγονός πως δρουν 

συνεργιστικά με άλλα υδρολυτικά ένζυμα διευκολύνοντας την δράση τους. Στην παρούσα εργασία 

έγινε ετερόλογη έκφραση και παραγωγή δύο LPMOs στο ευκαρυωτικό σύστημα έκφρασης της Pichia 

pastoris και ακολούθησε ο καθαρισμός τους. Στη συνέχεια, με σκοπό τον χαρακτηρισμό των δύο 

LPMOs πραγματοποιήθηκαν αντιδράσεις για την ανίχνευση οξειδωτικής δράσης σε υποστρώματα 

πολυσακχαριτών, μέσω ανάλυσης των προϊόντων με χρωματογραφία υψηλής απόδοσης ανιόντο-

ανταλλαγής συζευγμένη με αμπερομετρικό ανιχνευτή παλμού. Η μελέτη στη συνέχεια 

επικεντρώθηκε στην εξειδίκευση και την εκλεκτικότητα των δύο ενζύμων ως προς το υπόστρωμα 

ημικυτταρίνης. Για την ΑΑ9 LPMO, η οποία είναι γνωστή και χαρακτηρισμένη πρωτεΐνη με δράση C1 

στην κυτταρίνη, υπήρξαν νέα ευρήματα, καθώς εκτός από την κυτταρίνη, μπορεί να δράσει και σε 

ημικυτταρίνη, ενώ παράλληλα παρατηρήθηκε ενίσχυση της οξείδωσης της ημικυτταρίνης παρουσία 

κυτταρίνης. Τα αποτελέσματα του βιοχημικού χαρακτηρισμού για την LPMO της οικογένειας AA16, η 

οποία έχει πρόσφατα χαρακτηριστεί ως καθαρά κυτταρινολυτική οικογένεια, ανέδειξαν για πρώτη 

φορά νέα οξειδωτική δράση σε ημικυτταρίνη. Επιπλέον, προσδιορίστηκε το μοριακό βάρος των δύο 

ενζύμων με ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου υπό αποδιατακτικές συνθήκες (SDS-

PAGE). Τέλος, χρησιμοποιήθηκαν βιοπληροφορικά εργαλεία και βάσεις δεδομένων για την 

πρόβλεψη των ιδιοτήτων, των χαρακτηριστικών μεγεθών αλλά και της τρισδιάστατης δομής των δύο 

πρωτεϊνών. 

Λέξεις κλειδιά: Λιγνοκυτταρινούχος βιομάζα, Λυτικές μονοοξυγενάσες πολυσακχαριτών, LPMO, AA9, 
AA16, Thermothelomyces thermophilus, Pichia pastoris, Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης Ανιόντο-
ανταλλαγής συζευγμένη με Αμπερομετρικό Ανιχνευτή Παλμού 
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Abstract  

The main natural decomposers of lignocellulosic biomass are the filamentous fungi because of the 

enzymatic system they encode. Thermophilic fungi can degrade lignocellulose even at high 

temperatures. Lytic Polysaccharide Monooxygenases (LPMOs) are newly discovered enzymes that 

play an important role in lignocellulose degradation as they oxidatively cleave glycosidic bonds on 

polysaccharides such as cellulose and hemicellulose. LPMOs’ active site contains a copper atom and 

the catalytic mechanism takes place in the presence of O2 or H2O2 and an electron donor. There are 

eight classified LPMO auxiliary families according to CAZy database (http://www.cazy.org), including 

AA9 and AA16 families. LPMOs act synergistically with other glycosyl-hydrolase enzymes, achieving 

higher hydrolytic yields of polysaccharides. In this study, two LPMOs are being studied, a C1 AA9 

(MYCTH 110651) and an AA16 (MYCTH 2306267) from the thermophilic fungus Thermothelomyces 

thermophilus. The eukaryotic expression host system Pichia Pastoris was used for the heterologous 

expression, production and purification of the enzymes. High-Performance Anion Exchange 

Chromatography with Pulsed Amperometric Detection was used for the detection of the soluble 

products released from the oxidative cleavage of polysaccharidic substrates. This study focused on the 

substrate specificity of these two enzymes in different substrates, in particular those related to 

hemicellulose. The already characterized C1 cellulolytic AA9 LPMO was further investigated, revealing 

its activity on hemicellulose. Additionally, it was discovered that the presence of cellulose boosted 

hemicellulose oxidation. Regarding the LPMO from the recently characterized AA16 family, its ability 

to act on hemicellulose is demonstrated for the first time. Electrophoresis in SDS-PAGE gel was also 

used to determine the molecular weights of the two produced proteins. Finally, bioinformatic analysis 

was performed to predict the properties, characteristic parameters, and 3D structure of the two 

LPMOs. 

Keywords: Lignocellulose, Lytic Polysaccharide Monooxygenases, LPMO, AA9, AA16, 
Thermothelomyces thermophilus, Pichia pastoris, High-Performance Anion Exchange Chromatography 
with Pulsed Amperometric Detection 
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1. Εισαγωγή  

Η λιγνοκυτταρινούχος βιομάζα είναι μία ανανεώσιμη πηγή άνθρακα, η οποία βρίσκεται άφθονη στη 
φύση για αυτό και θεωρείται μία πολλά υποσχόμενη εναλλακτική έναντι των μη βιώσιμων ορυκτών 
πόρων, για την παραγωγή βιοκαυσίμων, βιο-υλικών και βιοχημικών (Cherubini, 2010; De Bhowmick 
et al., 2018). Απαιτούνται ιδιαίτερα αποτελεσματικά ενζυμικά συστήματα για να καταφέρουν να 
αποικοδομήσουν το ανθεκτικό κυτταρικό τοίχωμα της, δηλαδή την κυτταρίνη, την ημικυτταρίνη και 
την λιγνίνη που περιέχει. Τέτοια ένζυμα μπορεί να είναι οι κυτταρινάσες, οι ημικυτταρινάσες ή οι 
λακκάσες, αλλά και ορισμένα οξειδωτικά ένζυμα (Hu et al., 2018). Τα ένζυμα αποτελούν μία 
οικονομική αλλά και πράσινη λύση για την αποικοδόμηση της βιομάζας. Μία ευρέως 
χρησιμοποιούμενη πηγή τέτοιων ισχυρών ενζύμων είναι οι νηματοειδείς μύκητες αλλά και τα 
βακτήρια (Margaritis et al., 1986).  

Πρόσφατα ανακαλύφθηκαν κάποια καινοτόμα ένζυμα, οι λυτικές μονοοξυγενάσες των 
πολυσακχαριτών (LPMOs), τα οποία προσέλκυσαν το ενδιαφέρον χάρη στην ικανότητά τους να 
ενισχύουν την υδρόλυση της λιγνοκυτταρινούχου βιομάζας (Vaaje-Kolstad et al., 2010). Τα ένζυμα 
αυτά έχουν την ικανότητα να διασπούν τους γλυκοζιτικούς δεσμούς μέσω ενός οξειδωτικού 
μηχανισμού, παρουσία ατόμων οξυγόνου και ενός εξωτερικού δότη ηλεκτρονίων (Quinlan et al., 
2011). 

1.1. Θερμόφιλοι Μύκητες 

Οι μύκητες γενικότερα είναι οι κύριοι αποικοδομητές της λιγνοκυτταρινούχου βιομάζας στα 
οικοσυστήματα και τα ένζυμα που παράγουν, εκτός από την αποικοδόμηση της λιγνοκυτταρίνης, 
είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε βιομηχανικές διεργασίες, όπως η παραγωγή αντιβιοτικών, ενζύμων και 
πολλών φαρμάκων (Bennett, 1998). Χάρη στην τεχνολογία ανασυνδυασμού του DNA και στις 
γενομικές αναλύσεις μεγάλης κλίμακας, οι μύκητες βρίσκουν ολοένα και περισσότερες εφαρμογές 
(Bennett, 1998). 

Οι θερμόφιλοι νηματοειδείς μύκητες αποτελούν μικροοργανισμούς που αποικοδομούν την 
λιγνοκυτταρινούχο βιομάζα και το χαρακτηριστικό αυτών είναι πως αναπτύσσονται σε υψηλές 
θερμοκρασίες οι οποίες φτάνουν μέχρι και τους 60 oC. Είναι οι μόνοι ευκαρυωτικοί οργανισμοί που 
μπορούν να επιβιώνουν και να αναπτύσσονται σε θερμοκρασίες άνω των 45 oC. Κάποια είδη τους 
μπορούν και αναπτύσσονται και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, εάν το θρεπτικό μέσο είναι 
ιδιαίτερα πλούσιο. Μπορούν να αναπτυχθούν γενικά σε απλά μέσα, με μεταβολικούς ρυθμούς και 
αποδόσεις παρόμοιες με αυτές των μεσόφιλων μυκήτων. Έχουν την ιδιότητα να αποικοδομούν 
συστατικά πολυσακχαριτών της βιομάζας. Για να το επιτύχουν αυτό επιστρατεύουν υδρολυτικούς 
και οξειδωτικούς μηχανισμούς που περιλαμβάνουν την έκκριση και έπειτα την συνέργεια διαφόρων 
ενζύμων (Maheshwari et al., 2000). 

Οι θερμόφιλοι νηματοειδείς μύκητες αποτελούν πηγή ενζύμων με επιστημονικό και βιομηχανικό 
ενδιαφέρον. Τα ένζυμα αυτών εμφανίζουν βέλτιστη θερμοκρασία δράσης σχετικά υψηλή, ενώ 
παρουσιάζουν και μεγαλύτερη θερμοσταθερότητα συγκριτικά με ένζυμα μεσόφιλων μυκήτων. Έχουν 
την ικανότητα να αποικοδομούν την λιγνοκυτταρινούχο βιομάζα, υδρολυτικά ή οξειδωτικά, με 
υψηλούς ρυθμούς, υψηλή εξειδίκευση και σε υψηλές θερμοκρασίες (Kadowaki et al., 2018). 
Πλεονέκτημα των μυκήτων αποτελεί το γεγονός ότι ελαχιστοποιούν τον χρόνο υδρόλυσης, το ιξώδες 
του υποστρώματος και τις πιθανότητες μόλυνσης (Maheshwari et al., 2000). Οι θερμόφιλοι μύκητες 
και τα ένζυμα αυτών αποτελούν σπουδαία εργαλεία, καθώς ολοένα και εφαρμόζονται υψηλότερες 
θερμοκρασίες στις διεργασίες και έτσι απαιτούνται ένζυμα που να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις 
συνθήκες αυτές (Maheshwari et al., 2000). 
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Thermothelomyces thermophilus 

Ο Thermothelomyces thermophilus ή αλλιώς Myceliophthora thermophila ή αλλιώς Sporotrichum 
thermophile είναι ένας θερμόφιλος, νηματοειδής μύκητας, ο οποίος ανήκει στην κλάση των 
ασκομυκήτων. Απομονώθηκε από χώμα στην ανατολική Ρωσία και αποτελεί έναν ιδιαίτερα ισχυρό 
οργανισμό που έχει την ιδιότητα να αποσυνθέτει την κυτταρίνη. Κωδικοποιεί πολλά ένζυμα τα οποία 
συντελούν στην αποικοδόμηση της κυτταρίνης και της ημικυτταρίνης (Karnaouri et al., 2014). 

Ο εν λόγω μύκητας αναπτύσσεται σε θερμοκρασίες μεταξύ των 25°C και 55°C, ενώ η βέλτιστη 
θερμοκρασία είναι αυτή των 45°C. Η βέλτιστη θερμοκρασία για τα ένζυμα που κωδικοποιούνται από 
τον T. thermophilus με παρόμοια δράση, κυμαίνονται από τους 50°C έως τους 70°C (Karnaouri et al., 
2014). Ο ρυθμός ανάπτυξής του και η κυτταρική του πυκνότητα είναι παρόμοιες στα θρεπτικά μέσα, 
είτε αυτά περιέχουν κυτταρίνη, είτε γλυκόζη. Δεδομένου ότι οι υψηλές θερμοκρασίες διευκολύνουν 
την διαλυτοποίηση ορισμένων συστατικών της λιγνοκυτταρινούχου βιομάζας και μειώνουν το ιξώδες 
αυτής, τα θερμόφιλα ένζυμα που προκύπτουν από θερμόφιλους μύκητες παρουσιάζουν ορισμένα 
πλεονεκτήματα (Berka et al., 2011). Τα ένζυμα αυτά πλεονεκτούν και όσον αφορά την σταθερότητά 
τους αλλά και τους ρυθμούς παραγωγής τους σε υψηλές θερμοκρασίες. Ο μύκητας T. thermophilus 
αποτελεί λοιπόν μία κατάλληλη πηγή γονιδίων που κωδικοποιούν θερμόφιλα και θερμοσταθερά 
ένζυμα που εκκρίνονται στο εξωκυτταρικό περιβάλλον. Ένζυμα που προκύπτουν από τον 
συγκεκριμένο μύκητα μπορούν να αξιοποιηθούν στην παραγωγή βιοκαυσίμων και χημικών 
προερχόμενων από τη βιομάζα (Berka et al., 2011). Το γονιδίωμά του βρίσκεται κατατεθειμένο στη 
βάση δεδομένων JGI (https://mycocosm.jgi.doe.gov/Spoth2/Spoth2.home.html). 

 

Εικόνα 1: Ο μύκητας T. thermophilus (Berka et al., 2011). 

Το γονιδίωμα του αποτελεί ένα ολοκληρωμένα περιεγραμμένο γονιδίωμα νηματοειδή μύκητα. 
Αλληλουχήθηκε και μελετήθηκε πρόσφατα, αποκαλύπτοντας το πλήρες φάσμα ενζύμων που 
κωδικοποιεί για την αποικοδόμηση της λιγνοκυτταρινούχου βιομάζας. Η ανάλυση του γονιδιώματος 
έδειξε πως κωδικοποιεί βιομηχανικά σημαντικά ένζυμα, υδρολυτικά και οξειδωτικά, που ανήκουν 
στις πρωτεάσες, οξειδοαναγωγάσες, λιπάσες, υδρολάσες (κυτταρινάσες όπως οι ενδογλυκανάσες 
(EG), κελλοβιο-υδρολάσες (CBH), β-γλυκοζιδάσες (BGL) και ημικυτταρινάσες), αλλά και σε βοηθητικά 
ένζυμα (Auxiliary Activity Families - AA) (Karnaouri et al., 2014). Η γονιδιωματική ανάλυση 
αποκάλυψε την ύπαρξη ενός μεγάλου εύρους ενζύμων, που περιλαμβάνει πολλές κυτταρινάσες, 
ημικυτταρινάσες και ένζυμα με βοηθητική ενεργότητα (Auxiliary Activity), καλύπτοντας έτσι το 

https://mycocosm.jgi.doe.gov/Spoth2/Spoth2.home.html
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μεγαλύτερο μέρος των αναγνωρισμένων οικογενειών της βάσης δεδομένων CAZy 
(http://www.cazy.org), που περιέχει ταξινομημένες πρωτεΐνες με ενεργότητα σε υδατάνθρακες. Η 
κατηγοριοποίηση των ενζύμων στην βάση δεδομένων αυτή γίνεται με βάση την αμινοξική 
αλληλουχία των ενζύμων και την ομοιότητά τους με γνωστές χαρακτηρισμένες πρωτεΐνες. 

Το γονιδίωμά του T. thermophilus έχει μήκος 38.7 Mbp και περιλαμβάνει περίπου 9500 γονίδια, 
οργανωμένα σε 7 χρωμοσώματα (Joint Genome Institute, https://mycocosm.jgi.doe.gov/). Η 
ανάλυση του γονιδιώματός του αποκάλυψε (http://www.cazy.org/) τα γονίδια που κωδικοποιεί ο 
μύκητας, και τις οικογένειες στις οποίες αυτά ανήκουν. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα φαίνονται 
στους Πίνακες 1 και 2. Τα δεδομένα όπως λήφθηκαν από την βάση δεδομένων CAZy φαίνονται στο 
Παράρτημα Α.  

Πίνακας 1: Αριθμός των γονιδίων που κωδικοποιούν ένζυμα των οικογενειών της βάσης δεδομένων CAZy που εντοπίζονται 
στο γονιδίωμα του μύκητα T. thermophilus (http://www.cazy.org/)  

Οικογένειες στην βάση δεδομένων CAZy Αριθμός οικογενειών Αριθμός γονιδίων 

Γλυκοζυλ-υδρολάσες (GH)  59 197 

Γλυκοζυλ-τρανσφεράσες (GT)  33 88 

Λυάσες πολυσακχαριτών (PL)  6 10 

Εστεράσες υδατανθράκων (CE)  9 25 

Βοηθητικά ένζυμα (AA)  12 53 

Ένζυμα με μονάδες πρόσδεσης στους 
υδατάνθρακες (CBM)  

12 49 

http://www.cazy.org/
https://mycocosm.jgi.doe.gov/
http://www.cazy.org/
http://www.cazy.org/
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Πίνακας 2: Αριθμός των γονιδίων που κωδικοποιούν ένζυμα με πιθανή δράση κυτταρινασών, ημικυτταρινασών και 
πηκτινασών των αντίστοιχων οικογενειών της βάσης δεδομένων CAZy που εντοπίζονται στο γονιδίωμα του μύκητα T. 

thermophilus (http://www.cazy.org; (Zhou et al., 2019))  

Δράση ενζύμων 
Οικογένειες στην βάση 

δεδομένων CAZy 
Αριθμός 
γονιδίων 

Κυτταρινάσες 

Ενδογλουκανάσες GH 5, 7, 12, 45 17 

Κελλοβιοϋδρολάσες GH 6, 7 9 

β-γλυκοζιδάσες GH 1, 3 13 

LPMOs AA9, AA16 25 

Ξυλανάσες 
Ενδοξυλανάσες GH 10, 11 12 

Ξυλοζιδάσες GH 3, 43 25 

Αραβινάσες 

Ενδοαραβινάσες GH 43 13 

Εξωαραβινάσες/ 

αραβινοφουρανοζιδάσες 
GH 43, 51, 62 17 

Μαννανάσες 
Ενδομαννανάσες GH 5, 26 10 

Μαννοζιδάσες GH 2 7 

Πηκτινάσες 

Πολυγαλακτουρονάσες GH 28 2 

Ραμνοζιδάσες GH 78 1 

Λυάσες πηκτίνης PL 1, 3, 4, 20 8 

Εστεράσες πηκτίνης CE 8, 12 4 

Εστεράσες 

Φερουλο-εστεράσες CE 1 4 

Ακετυλ-εστεράσες CE 3, 5, 16 7 

Ακετυλ-μαννανο-εστεράσες CE 12 2 

Γλυκουρονο-εστεράσες CE 15 2 

Σημειώνεται πως οι LPMOs εμφανίζουν δράση στην κυτταρίνη αλλά και στην ξυλάνη, συγκεκριμένα 
η οικογένεια ΑΑ16 έχει δράση κυρίως στην ξυλάνη. Ο T. thermophilus διαφοροποιείται από άλλους 
αντίστοιχους μικροοργανισμούς, όπως ο Aspergillus niger ή ο Trichoderma reesei, καθώς κωδικοποιεί 
επιπλέον έναν μεγάλο αριθμό ενζύμων που αποικοδομούν την αραβινοξυλάνη. Αποτελεί ένα 
σύστημα παραγωγής ενζύμων με εύκολη κλιμάκωση (scale up). Εξασφαλίζει υψηλά επίπεδα 
παραγωγής, διατηρεί το θρεπτικό μέσο καλλιέργειας με χαμηλό ιξώδες ενώ παράλληλα φτάνει σε 
υψηλές κυτταρικές πυκνότητες (Karnaouri et al., 2014). 

http://www.cazy.org/
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Εικόνα 2: Κατανομή των κυτταρινολυτικών ενζύμων του μύκητα T. thermophilus στις 8 οικογένειες GH (Karnaouri et al., 
2014). 

Ανάμεσα στα ένζυμα τα οποία κωδικοποιεί ο T. thermophilus περιλαμβάνονται και ξυλανολυτικά 
ένζυμα, δηλαδή ξυλανάσες και ξυλοζιδάσες. Αξίζει επομένως να γίνει μία αναφορά σε ένζυμα τα 
οποία μπορούν και αποικοδομούν την ξυλάνη. Η αποικοδόμηση της ξυλάνης απαιτεί την δράση 
ισχυρών ενζύμων με διαφορετικές εξειδικευμένες δράσεις, συμπεριλαμβανόμενων των ξυλανασών 
και των β-ξυλοζιδάσων. Υπάρχουν διαφόρων ειδών ξυλανάσες, εμφανίζουν ποικιλία στον μηχανισμό 
τους, στην εξειδίκευση τους στα υποστρώματα, στην απόδοση τους και στα φυσικοχημικά 
χαρακτηριστικά τους. Η έρευνα έχει επικεντρωθεί στις οικογένειες GH 10 και 11, παρόλα αυτά 
υπάρχουν ένζυμα με ξυλανολυτική δράση και στις οικογένειες 5, 7, 8 και 43 (Collins et al., 2005). 

Οι ξυλανάσες (ενδο-1,4-β-ξυλανάσες) είναι ένζυμα που υδρολύουν τον β-1,4-γλυκοζιτικό δεσμό των 
ξυλανών. Οι περισσότερες από αυτές ανήκουν στις οικογένειες GH10 ή GH11. Οι ξυλανάσες της 
οικογένειας GH10 εμφανίζουν χαμηλότερη εκλεκτικότητα ως προς το υπόστρωμα συγκριτικά με 
αυτές της οικογένειας GH11 και μπορούν και υδρολύουν διάφορους τύπους ξυλανών, ενώ οι GH11 
ξυλανάσες είναι ιδιαίτερα εκλεκτικές. Οι β-ξυλοζιδάσες υδρολύουν τους διαλυτούς ξυλο-
ολιγοσακχαρίτες και την ξυλοβιόζη που παράγονται από τη δράση των ξυλανασών, από τα μη 
αναγωγικά άκρα, προς απελευθέρωση ξυλόζης. Τα ένζυμα αυτά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στην αποικοδόμηση της ξυλάνης. Το γονιδίωμα του T. thermophilus κωδικοποιεί συνολικά 12 
ξυλανάσες με ενδο-δράση, ταξινομημένες στις οικογένειες GH10 και GH11 και 4 ξυλοζιδάσες της 
οικογένειας GH3 (Karnaouri et al., 2014). 

1.2. Λυτικές Μονοοξυγενάσες των Πολυσακχαριτών – LPMOs  

Οι λυτικές μονοοξυγενάσες των πολυσακχαριτών (Lytic Polysaccharide Monooxygenases – LPMOs) 
είναι χαλκο-εξαρτώμενα ένζυμα τα οποία διασπούν γλυκοζιτικούς δεσμούς μέσω οξείδωσης. Πιο 
συγκεκριμένα, διασπούν οξειδωτικά τον β-1-4-γλυκοζιτικό δεσμό των πολυσακχαριτών παρουσία Ο2 
ή Η2Ο2 και ενός δότη ηλεκτρονίων. Ανάλογα με την εκλεκτικότητά τους, πραγματοποιούν οξείδωση 
είτε στη θέση C1, είτε στη θέση C4, είτε και στις δύο θέσεις C1/C4. Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στην αποικοδόμηση της λιγνοκυτταρινούχου βιομάζας. Ανακαλύφθηκαν το 2010 και έκτοτε 
μελετήθηκαν εκτενώς (Vaaje-Kolstad et al., 2010). Κατανέμονται ευρέως στη φύση σε ιούς, βακτήρια, 
μύκητες, φυτά και έντομα (Chiu et al., 2015; Corrêa et al., 2016; Sabbadin et al., 2018). 
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Στην βάση δεδομένων CAZy (http://www.cazy.org) κατηγοριοποιούνται στις οικογένειες ενζύμων 
βοηθητικής ενεργότητας (Auxiliary Activity Families - AA). Οι πρώτες LPMOs είχαν βακτηριακή και 
μυκητιακή προέλευση, όμως τώρα είναι γνωστό πως είναι παρούσες σε βακτήρια (ΑΑ10), αρχαία 
(ΑΑ10), μύκητες (ΑΑ9, ΑΑ10, ΑΑ11, ΑΑ13 ΑΑ14, ΑΑ16), πρώτιστα (ΑΑ10, ΑΑ15), φυτά (ΑΑ10), ζώα 
(ΑΑ15) αλλά και ιούς (ΑΑ10, ΑΑ15) (Gaber et al., 2020). 

Οι LPMOs είναι γνωστές για τον ρόλο που διαδραματίζουν στην μετατροπή και την διάσπαση 
«ανθεκτικών» στην υδρόλυση πολυσακχαριτών. Η δράση τους είναι ουσιαστικά μία οξειδωτική 
διάσπαση και χαρακτηριστικό τους είναι το ενεργό τους κέντρο το οποίο περιλαμβάνει ένα άτομο 
χαλκού, το οποίο είναι καθοριστικό για την δράση τους (Vaaje-Kolstad et al., 2010). Εκτός από την 
ικανότητά τους να διασπούν οξειδωτικά πολυσακχαρίτες, δρουν συνεργιστικά με άλλα υδρολυτικά 
ένζυμα, όπως οι κελλοβιουδρολάσες ή οι ενδογλυκανάσες,  διευκολύνοντας την δράση τους. Πιο 
συγκεκριμένα, χάρη στη διαμόρφωση του ενεργού κέντρου τους, μπορούν και δρουν επιφανειακά 
στις κρυσταλλικές περιοχές του εκάστοτε υποστρώματος, χωρίς να απαιτείται διαχωρισμός της 
αλυσίδας κυτταρίνης, ως «παράγοντες αμορφογένεσης» (Arantes & Saddler, 2010). Έτσι 
δημιουργούνται νέες θέσεις στο υπόστρωμα και διευκολύνεται η δράση άλλων υδρολυτικών 
ενζύμων, ως «παράγοντες διάσπασης και τελικής αποικοδόμησης» (Eibinger et al., 2014). 

 

Εικόνα 3: Αμορφογένεση της κυτταρίνης από τις LPMOs και διάσπασή της από υδρολυτικά ένζυμα  

Οικογένειες των LPMOs 

Οι LPMOs είναι κατηγοριοποιημένες προς το παρόν σε οχτώ διαφορετικές οικογένειες βοηθητικών 
ενζύμων (Auxiliary Activity Families - ΑΑ) στην βάση CAZy (http://www.cazy.org/), βάσει των 
βιοπληροφορικών αναλύσεων που έχουν γίνει στις αμινοξικές τους αλληλουχίες (Filiatrault-Chastel 
et al., 2019; Lombard et al., 2014). Οι οικογένειες αυτές έχουν βρεθεί ενεργές σε πολλά διαφορετικά 
υποστρώματα και είναι έως τώρα οι εξής: ΑΑ9, ΑΑ10, ΑΑ11, ΑΑ13, ΑΑ14, ΑΑ15 και εμπλουτίζονται 
συνεχώς, όπως π.χ. με τις οικογένειες ΑΑ16 και ΑΑ17 (Filiatrault-Chastel et al., 2019; Sabbadin et al., 

http://www.cazy.org/
http://www.cazy.org/
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2021). Τα μέλη διαφορετικών οικογενειών εμφανίζουν εκλεκτικότητα σε διαφορετικά υποστρώματα, 
ειδικότερα σε υψηλής κρυσταλλικότητας πολυσακχαρίτες, όπως η κυτταρίνη, η χιτίνη αλλά και 
άμορφα υποστρώματα, όπως το άμυλο, η πηκτίνη κ.α. (Karnaouri et al., 2022). Η οικογένεια ΑΑ9 -
μυκητιακής προέλευσης- περιλαμβάνει ένζυμα ενεργά στην κυτταρίνη και στους ολιγοσακχαρίτες 
αυτής, στην ημικυτταρίνη, αλλά και σε πολυσακχαρίτες που περιλαμβάνουν β-1,4-γλυκοζιτικούς 
δεσμούς όπως οι ξυλογλυκάνες, οι γλυκομαννάνες και οι β-γλυκάνες. (Zhang, 2020) Οι LPMOs της 
οικογένειας ΑΑ10, οι οποίες βρίσκονται κυρίως σε βακτήρια και σε κάποιους ιούς, είναι ενεργές στη 
χιτίνη και την κυτταρίνη. Οι νέες οικογένειες ΑΑ11 και ΑΑ13 είναι αποκλειστικά μυκητιακής 
προέλευσης και τα έως τώρα χαρακτηρισμένα ένζυμά τους είναι ενεργά στην χιτίνη και στο άμυλο. 
Η μυκητιακής προέλευσης οικογένεια ΑΑ14 ανακαλύφθηκε πρόσφατα και δύο ένζυμα αυτής 
βρέθηκαν ενεργά σε «ανθεκτικές» στην υδρόλυση ξυλάνες, οι οποίες διακοσμούσαν ίνες κυτταρίνης. 
Η ανακάλυψη της οικογένειας ΑΑ15 το 2018 αποκάλυψε την ύπαρξη LPMOs ζωικής προέλευσης, 
ενεργών σε κυτταρίνη και χιτίνη. Τα ένζυμα αυτά περιγράφηκαν πρόσφατα, επομένως αναμένεται η 
ανακάλυψη περισσότερων οικογενειών και νέων εξειδικεύσεων τους (Filiatrault-Chastel et al., 2019). 

Η οικογένεια ΑΑ9 των LPMOs 

Η βοηθητική οικογένεια (Auxiliary Activity Family) ΑΑ9 των λυτικών μονοοξυγενασών των 
πολυσακχαριτών (LPMOs) έχει βρεθεί ότι κατανέμεται ευρέως σε νηματοειδείς μύκητες (Corrêa et 
al., 2016). Τα ένζυμα της οικογένειας αυτής συμμετέχουν στην αποικοδόμηση της λιγνοκυτταρίνης 
μέσω της οξειδωτικής διάσπασης της κυτταρίνης. Οι LPMOs της οικογένειας ΑΑ9 βρέθηκε πως 
εμφανίζουν συνέργεια όχι μόνο με υδρολάσες αλλά και με οξειδάσες. Η ανακάλυψή τους έχει 
συντελέσει στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι μύκητες αποικοδομούν την 
κυτταρίνη. Αρχικά τα ένζυμα της οικογένειας ΑΑ9 είχαν ταξινομηθεί στην οικογένεια GH61. Η 
συγκεκριμένη οικογένεια έχει λάβει περισσότερη προσοχή, καθώς περιέχει έναν μεγάλο αριθμό υπό-
οικογενειών, έχει ποικιλία στα υποστρώματα που εξειδικεύεται και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
στην αποικοδόμηση της κυτταρίνης (Zhang, 2020). Οι AA9 LPMOs έχουν την ικανότητα να διασπούν 
τους γλυκοζιτικούς δεσμούς των πολυσακχαριτικών υποστρωμάτων προς την παραγωγή είτε 
αλδονικών οξέων (C1 οξείδωση), είτε κετοαλδοζών (C4 οξείδωση), είτε και των δύο (C1/C4 οξείδωση). 
Σημειώνεται ότι υπάρχει και η δυνατότητα οξείδωσης στην θέση C6 (C. Chen et al., 2018). 

 

Εικόνα 4: Ο μηχανισμός δράσης των LPMOs με βάση τη στερεοεκλεκτικότητα (C1, C4, C1/C4) (Arora et al., 2019).  
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Παρότι η συγκεκριμένη οικογένεια έχει δράση κυρίως στην κυτταρίνη, έχει εντοπιστεί πρόσφατα και 

δράση στην ημικυτταρίνη (Hüttner et al., 2019). Μελετήθηκαν δηλαδή LPMOs της οικογένειας ΑΑ9, 

οι οποίες όχι μόνο είχαν δράση σε ξυλάνη, αλλά εμφάνισαν και προτίμηση στην διάσπαση αυτής, 

παρουσία κυτταρίνης (Hüttner et al., 2019). Έχει περιγραφεί ξυλανολυτική δράση για μόνο τρία μέλη 

της οικογένειας ΑΑ9 έως τώρα, όμως η δράση αυτή ήταν χαμηλή, ειδικά συγκριτικά με την αντίστοιχη 

δράση στην κυτταρίνη (Basotra et al., 2019; Frommhagen et al., 2015; Simmons et al., 2017). Θα 

πρέπει να διερευνηθούν ζητήματα όπως τα δομικά χαρακτηριστικά των ξυλανολυτικών LPMOs, η 

φυσιολογία τους αλλά και ο ρόλος που διαδραματίζει η διαμόρφωση του υποστρώματος στην δράση 

τους αυτή. 

Έχει παρατηρηθεί, συγκεκριμένα σε AA9 LPMOs από τον μύκητα Malbranchea cinnamomea, πως 

κατά την δράση τους στην κυτταρίνη επεξεργασμένη με φωσφορικό οξύ (PASC), εμφανίστηκαν τόσο 

οξειδωμένοι κελλο-ολιγο-σακχαρίτες όσο και μικρή ποσότητα οξειδωμένων ξυλο-ολιγο-σακχαριτών 

(Hüttner et al., 2019). Η εμφάνιση των κορυφών αυτών πιθανώς να οφείλεται στο μικρό ποσοστό 

ξυλάνης που περιέχεται στο PASC, όμως δείχνει τη δράση του ενζύμου και στην ξυλάνη, ακόμα και 

αν αυτή βρίσκεται σε ελάχιστη ποσότητα (Hüttner et al., 2019). Επίσης έχει παρατηρηθεί ένζυμο της 

οικογένειας AA9 να είναι ανενεργό σε σκέτο υπόστρωμα ξυλάνης, όμως παρουσία της ίδιας ξυλάνης 

και κυτταρίνης να εμφανίζει δράση. Με βάση το αποτέλεσμα αυτό, φαίνεται η σημασία της στέρεο-

διαμόρφωσης του υποστρώματος (π.χ. σκέτη ξυλάνη συγκριτικά με ξυλάνη μαζί με κυτταρίνη) για 

την ευαισθησία των LPMOs. Η προτίμηση στην δράση σε ένα συγκεκριμένο υπόστρωμα μπορεί να 

οφείλεται και στην αντίστοιχη προτίμηση του μύκητα από τον οποίο προέκυψε το εκάστοτε ένζυμο, 

όπως συμβαίνει στην περίπτωση του M. cinnamomea (Hüttner et al., 2017). 

Η δράση των LPMOs στην ξυλάνη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την παρουσία κυτταρίνης, καθώς 

έτσι επηρεάζεται η δομή και η διαμόρφωση της ημικυτταρίνης. Οι περισσότερες ξυλανολυτικές 

LPMOs της οικογένειας ΑΑ9 προϋποθέτουν η ημικυτταρίνη να είναι προσδεδεμένη με κάποιο τρόπο 

στην επιφάνεια της κυτταρίνης, για να μπορέσουν να δράσουν σε αυτήν (Hüttner et al., 2019). Βέβαια 

τα δεδομένα για τις LPMOs με δράση στην ημικυτταρίνη, είναι ακόμη περιορισμένα, όμως η μελέτη 

τους μπορεί να συντελέσει σημαντικά στην χρήση τους σε μελλοντικές εφαρμογές. 

Η οικογένεια ΑΑ16 των LPMOs 

Η βοηθητική οικογένεια (Auxiliary Activity) ΑΑ16 των λυτικών μονο-οξυγενασών των 
πολυσακχαριτών (LPMOs) είναι μία καινούρια οικογένεια που πρόσφατα ανακαλύφθηκε, από την 
οποία έχει χαρακτηριστεί μόλις ένα ένζυμο, συγκεκριμένα από τον μύκητα Aspergillus aculeatus. 
Εφόσον είναι πρόσφατη η ανακάλυψη των ενζύμων της οικογένειας αυτής, ακόμη μαίνεται να 
διευκρινιστούν ορισμένα ζητήματα για την παραγωγή και τον καθαρισμό τους αλλά και για την δράση 
τους γενικότερα. Τα υπάρχοντα δεδομένα για αυτήν την οικογένεια είναι ακόμη περιορισμένα. Έχει 
έως τώρα βρεθεί ότι είναι ενεργές στην κυτταρίνη, όμως μελετώνται και πιθανές δράσεις τους και σε 
άλλα υποστρώματα (Filiatrault-Chastel et al., 2019). Γενικότερα, τα αποτελέσματα για την ΑΑ16 LPMO 
έδειξαν ότι είναι ένα ένζυμο με χαλκό, ικανό να παράξει υπεροξείδιο του υδρογόνου απουσία 
υποστρώματος και να διασπάσει οξειδωτικά την κυτταρίνη με εκλεκτικότητα C1 οξείδωσης. Εφόσον 
ο χαρακτηρισμός της έδειξε ενεργότητα LPMO κατατάχθηκε επίσημα στην οικογένεια ΑΑ16 της CAZy 
(AaAA16) (Filiatrault-Chastel et al., 2019). 

Η LPMO της οικογένειας ΑΑ16 που χαρακτηρίστηκε έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τις LPMOs 
από τις υπόλοιπες οικογένειες, για παράδειγμα τις δύο συντηρημένες ιστιδίνες στο ενεργό κέντρο, 
την μεθυλίωση της πρώτης ιστιδίνης, την παρουσία ενός ατόμου χαλκού ανά πρωτεΐνη, την 
παραγωγή υπεροξειδίου του υδρογόνου και την δυνατότητα να διασπά την κυτταρίνη και τους 
ολιγοσακχαρίτες της προς C1-οξειδωμένα προϊόντα (Filiatrault-Chastel et al., 2019). Είναι πιθανό οι 
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οικογένειες ΑΑ16 και ΑΑ9 να στοχεύουν παρόμοια υποστρώματα, όπως η κυτταρίνη, όμως 
εμφανίζουν διαφορές στη δράση τους (Filiatrault-Chastel et al., 2019). 

Υπάρχουν δυσκολίες στην παραγωγή λειτουργικής πρωτεΐνης ΑΑ16, εξαιτίας της αυτό-οξείδωσης και 
της απενεργοποίησης που μπορεί να συμβεί στο ανασυνδυασμένο ένζυμο κατά την παραγωγή και 
τον καθαρισμό του (Gaber et al., 2020). Η οικογένεια ΑΑ16 είναι μία νέα οικογένεια με σημαντικό 
ρόλο στην αποικοδόμηση της βιομάζας και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εφαρμογές στην 
βιοτεχνολογία. Για να κατανοηθεί πλήρως η δράση τους θα πρέπει να χαρακτηριστούν και άλλα 
ένζυμα της ίδιας οικογένειας (Filiatrault-Chastel et al., 2019). 

Δομή των LPMOs 

Παρότι οι LPMOs διαφορετικών οικογενειών εμφανίζουν διαφορές στην αμινοξική τους αλληλουχία, 
η πλειοψηφία αυτών, ανεξαρτήτως φυλογενετικής προέλευσης και εξειδίκευσης σε υπόστρωμα, 
χαρακτηρίζεται από παρόμοια δομή, βασικό χαρακτηριστικό της οποίας είναι το ενεργό κέντρο με 
τον χαλκό. Ο χαλκός του ενεργού κέντρου συντονίζεται από δύο συντηρημένες ιστιδίνες (His), εκ των 
οποίων η μία βρίσκεται στο Ν-αμινοτελικό άκρο (His1),  σχηματίζοντας μία δομή που αποκαλείται 
βραχίονας ιστιδίνης (histidine brace) (Hemsworth et al., 2013; Johansen, 2016). Η δομή αυτή του 
ενεργού κέντρου είναι το μόνο στοιχείο της δομής των LPMOs, το οποίο είναι εντελώς συντηρημένο. 
Σημειώνεται ότι τα αμινοξέα κοντά στον χαλκό του ενεργού κέντρου είναι ιδιαίτερα επιρρεπή στην 
οξείδωση (Filiatrault-Chastel et al., 2019). 

Χάρη στην διαμόρφωση του ενεργού τους κέντρου, το οποίο είναι επιφανειακό και περιέχει ένα 
άτομο χαλκού, οι LPMOs μπορούν και δρουν στις κρυσταλλικές περιοχές των υποστρωμάτων, χωρίς 
να προαπαιτούν διαχωρισμό των αλυσίδων τους. Οι LPMOs, με την ικανότητα τους αυτή να δρουν 
επιφανειακά, διευκολύνουν την δράση άλλων υδρολυτικών ενζύμων όπως π.χ. οι ενδογλυκανάσες 
(Karnaouri et al., 2022). Οι LPMOs ανεξάρτητα από την προέλευση τους διαθέτουν μία κοινή δομή 
σαν αυτή της ανοσοσφαιρίνης, με τα β-πτυχωτά φύλλα να δημιουργούν μια δομή τύπου σάντουιτς 
(Gaber et al., 2020). Είναι συχνό φαινόμενο η οξείδωση της ιστιδίνης του Ν-αμινοτελικού άκρου των 
LPMOs, εξαιτίας του σχηματισμού δραστικών μορφών οξυγόνου (Reactive Oxygen Species, ROS) στο 
ενεργό κέντρου παρουσία χαλκού. Πρόσφατα θεωρήθηκε ότι η μεθυλίωση του αμινοξέος αυτού 
στους μύκητες είναι ένας μηχανισμός προστασίας έναντι στην αυτό-απενεργοποίηση του ενζύμου. 
(Filiatrault-Chastel et al., 2019). 

Ορισμένα στοιχεία της δομής των LPMOs σχετίζονται με την εξειδίκευσή τους ως προς το υπόστρωμα. 
Έχει δοθεί έμφαση στον ρόλο που διαδραματίζει η μονάδα πρόσδεσης με τους υδατάνθρακες 
(carbohydrate binding module, CBM), την οποία διαθέτουν κάποιες LPMOs. Η ύπαρξη της μονάδας 
αυτής επηρεάζει την δυνατότητα σύνδεσής τους με το υπόστρωμα (Chalak et al., 2019). LPMOs οι 
οποίες δεν διέθεταν CBM εμφάνισαν πιο αδύναμη σύνδεση με το υπόστρωμα, ενώ η προσθήκη της 
μονάδας αυτής συντέλεσε στην σταθεροποίηση του ενζύμου πάνω στο υπόστρωμα (Courtade et al., 
2018). Ακόμη, διαφορετικοί τρόποι σύνδεσης των υποστρωμάτων στις LPMOs μπορεί να οδηγήσουν 
σε διαφορετική διαμόρφωση του ενεργού κέντρου, επηρεάζοντας έτσι τον βαθμό οξείδωσης (Eijsink 
et al., 2019). Επιπλέον, τα αρωματικά αμινοξέα στην επίπεδη υδροφοβική επιφάνεια των LPMOs 
είναι αυτά που είναι υπεύθυνα για την αναγνώριση του υποστρώματος και η σύνδεση με αυτά 
επηρεάζει τελικά την οξείδωση που θα συμβεί (Danneels et al., 2017; Mazurkewich et al., 2021). 
Καθώς οι LPMOs διαθέτουν επιφανειακό ενεργό κέντρο, αλλαγές στην δομή της επίπεδης επιφάνειας 
αυτής, όπως π.χ. να μετατραπεί σε κυρτή, οδήγησαν σε μειωμένη δράση των ενζύμων (Frandsen et 
al., 2016).  Φαίνεται πως η παραμικρή αλλαγή στην τοποθέτηση του υποστρώματος στο ένζυμο 
μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετική οξειδωτική εκλεκτικότητα. 
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Μηχανισμός των LPMOs 

Σύμφωνα με τον μηχανισμό δράσης τους, όπως αυτός έχει περιγραφεί έως τώρα, οι LPMOs απαιτούν 
διάφορες μεταφορές ηλεκτρονίων, ξεκινώντας από την αναγωγή του χαλκού του ενεργού κέντρου 
από Cu(II) σε Cu(I) (Kim et al., 2014). Μετά την αναγωγή αυτή, ο Cu(I) αλληλεπιδρά με το Ο2, 
σχηματίζοντας ένα ενδιάμεσο προϊόν Cu(II), το οποίο μετά από αρκετές αντιδράσεις σχηματίζει μία 
ρίζα Cu(II)-O (Beeson et al., 2012; Phillips et al., 2011). Η ρίζα αυτή θεωρείται ότι αποσπά ένα άτομο 
υδρογόνου από το υπόστρωμα, και έτσι προκαλεί την αποσταθεροποίηση του γλυκοζιτικού δεσμού 
και την διάσπασή του (Beeson et al., 2012; Phillips et al., 2011). Απαιτείται περαιτέρω έρευνα σχετικά 
με την ρίζα αυτή και την δράση της, όμως είναι αποδεκτό πως η διαδικασία της κατάλυσης απαιτεί 
δύο ηλεκτρόνια και δύο πρωτόνια (Bertini et al., 2018). Η αναγωγή του χαλκού συμβαίνει μαζί με την 
ταυτόχρονη ενεργοποίηση του Ο2 από την LPMO (δράση μονοοξυγενάσης) και ακολουθεί η σύνδεσή 
της με το υπόστρωμα (Zhang, 2020). Σε περίπτωση που το ένζυμο αλληλεπιδράσει με το Η2Ο2 (δράση 
υπεροξυγενάσης) όσο ο χαλκός είναι στην κατάσταση Cu(I), παράγονται υδροξυλικές ρίζες μέσω της 
αντίδρασης Fenton και έτσι ενεργοποιείται επιπλέον η οξείδωση του υποστρώματος (Hangasky et al., 
2018).  

 

Εικόνα 5: Τρισδιάστατη απεικόνιση του ενεργού κέντρου μίας τυπικής LPMO (Eijsink et al., 2019).  

Τα ένζυμα αυτά διαθέτουν δράση οξυγενάσης αλλά και υπεροξυγενάσης. Αρχικά θεωρούταν ότι 
είχαν δράση μονοοξυγενασών, αφού η κατάλυση γινόταν μέσω της αναγωγής του χαλκού και της 
ενεργοποίησης από το Ο2, ενώ τα ηλεκτρόνια παρείχε ένας εξωτερικός δότης. Αργότερα 
διαπιστώθηκε ότι δρουν και ως υπεροξυγενάσες, χρησιμοποιώντας το Η2Ο2, παρόλα αυτά και πάλι 
απαιτούνταν ένα βήμα ενεργοποίησης μέσω του Ο2 (Karnaouri et al., 2022). Το υπεροξείδιο του 
υδρογόνου (Η2Ο2) έχει θεωρηθεί ότι είναι το πραγματικό συν-υπόστρωμα (cosubstrate) των LPMOs, 
αφού σε αυτό έχει δείξει προτίμηση το ένζυμο σε ανταγωνιστικά πειράματα, και όχι στο οξυγόνο 
(Ο2). Υπό αερόβιες συνθήκες, το Η2Ο2 σχηματίζεται από το Ο2, επομένως το Ο2 είναι μία πρόδρομη 
ουσία (precursor) του Η2Ο2. Ακόμη, οι αντιδράσεις που γίνονται με Η2Ο2 είναι πολύ πιο γρήγορες από 
αυτές με Ο2, υποδεικνύοντας ότι τα ένζυμα προτιμούν το Η2Ο2 συγκριτικά με το Ο2. Επομένως, 
απουσία Ο2, το Η2Ο2 χρησιμοποιείται από την LPMO και η συγκέντρωσή του στο μίγμα της αντίδρασης 
επηρεάζει την δράση της. Με την χρήση του, η αντίδραση απαιτεί ελάχιστη ενέργεια και η 
κατανάλωση του αναγωγικού παράγοντα είναι χαμηλή. Οι καταλυτικοί ρυθμοί των περισσότερων 
δημοσιευμένων LPMOs είναι χαμηλοί και παρόμοιοι μεταξύ τους, ανεξαρτήτως από το υπόστρωμα 
που χρησιμοποιείται. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η παραγωγή του Η2Ο2 είναι 
περιοριστικός παράγοντας στις συνήθεις συνθήκες που χρησιμοποιούνται στα πειράματα αυτά. 
Παρόλα αυτά η χρήση του Η2Ο2 παρουσιάζει ορισμένα μειονεκτήματα, όπως η πρόκληση της 
αντίδρασης Fenton, κατά την οποία παράγονται ρίζες υδροξυλίου οι οποίες επηρεάζουν την 
οξείδωση που γίνεται από το ένζυμο αλλά και το ίδιο το ένζυμο, καθώς μπορεί να το οξειδώσουν 
(Hangasky et al., 2018; Scott et al., 2016). 
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Οι LPMOs μπορούν να αξιοποιήσουν ηλεκτρόνια από διαφορετικούς αναγωγικούς παράγοντες, 
γεγονός που υποδεικνύει την απουσία εκλεκτικότητας όσον αφορά την μεταφορά του ηλεκτρονίου 
στο ενεργό κέντρο του ενζύμου. Οι δότες ηλεκτρονίων μπορεί να είναι εξωγενή αναγωγικά μέσα 
χαμηλού μοριακού βάρους ή διάφορα οργανικά συστατικά όπως η κυστεΐνη, το ασκορβικό οξύ, 
φαινόλες, ένζυμα κ.α. (Karnaouri et al., 2022). Κάποια συστατικά μπορούν να μετατραπούν σε δότες 
ηλεκτρονίων για τις LPMOs υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Η επιλογή του αναγωγικού παράγοντα θα 
πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την αναγωγική του ικανότητα αλλά και την επίδρασή του στην 
σταθερότητα του ενζύμου (Zhang, 2020). Η αποτελεσματικότητά τους στην παροχή ηλεκτρονίων για 
τις LPMOs, και άρα στην αναγωγή του χαλκού του ενεργού κέντρου τους, έχει συσχετιστεί με το 
οξειδοαναγωγικό δυναμικό τους (Redox Potential). Όσα συστατικά έχουν οξειδοαναγωγικό δυναμικό 
χαμηλότερο ή σχεδόν ίσο με αυτό του ενεργού κέντρου των LPMOs, μπορούν να παρέχουν 
ηλεκτρόνια σε αυτές. Οι περισσότερες χαρακτηρισμένες LPMOs έχουν τέτοιο οξειδοαναγωγικό 
δυναμικό ώστε να είναι σε θέση να λάβουν ηλεκτρόνια από πολλούς δότες (Karnaouri et al., 2022). 

Οι LPMOs έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν την λιγνίνη σαν δότη ηλεκτρονίων. Οι 
ηλεκτροχημικές ιδιότητες της προκατεργασμένης λιγνίνης έχουν μελετηθεί και έχουν συσχετιστεί με 
τα ηλεκτροχημικά δεδομένα των LPMOs. Η λιγνίνη φάνηκε ότι μπορεί να υποστηρίξει την δράση των 
LPMOs έμμεσα, παρέχοντάς τους ηλεκτρόνια μέσω διαλυτών ενώσεων χαμηλού μοριακού βάρους, 
τις οποίες απελευθερώνει. Αξίζει να σημειωθεί πως η λιγνίνη μπορεί και δρα σαν δότης ηλεκτρονίων, 
παρότι το δυναμικό της βρέθηκε υψηλότερο από αυτό των LPMOs. 

Μέθοδοι ανάλυσης της οξειδωτικής δράσης των LPMOs  

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι με τις οποίες εντοπίζεται και αναλύεται η οξειδωτική δράση των LPMOs 

(Wang et al., 2021; Westereng et al., 2018). Οι κύριες μέθοδοι ανάλυσης της δράσης τους βασίζονται 

είτε στον εντοπισμό οξειδωμένων διαλυτών και αδιάλυτων προϊόντων, είτε στην ανίχνευση 

υπεροξειδίου του υδρογόνου (Η2Ο2) μέσα σε μία αντίδραση. Οι περισσότερες δοκιμές ενεργότητας 

μπορούν να εφαρμοστούν για την ανίχνευση ολιγοσακχαριτών αλδονικού οξέος, δηλαδή C1 

διαλυτών προϊόντων, ενώ για τα C4 διαλυτά οξειδωμένα προϊόντα εφαρμόζονται αναλυτικές 

μέθοδοι όπως η Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης Ανιόντο-ανταλλαγής συζευγμένη με 

Αμπερομετρικό Ανιχνευτή Παλμού (HPAE- PAD, High-Performance Anion Exchange Chromatography 

with Pulsed Amperometric Detection) (Vu et al., 2014; Westereng et al., 2016). Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και ανάλυση Φασματομετρίας μάζας (MS) για την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση των 

οξειδωμένων ολιγοσακχαριτών (Filiatrault-Chastel et al., 2019). Οι LPMOs κατά την δράση τους 

δημιουργούν νέα άκρα στις αλυσίδες πολυσακχαριτών, π.χ. εισάγοντας καρβοξυλικές ομάδες, τα 

οποία μπορούν να ανιχνευτούν με διάφορους τρόπους, όπως η αγωγιμομετρική τιτλοδότηση, η 

δοκιμή ιονικής προσρόφησης κατιόντων Ni2+ ή και άλλες πιο ειδικές τεχνικές όπως ο φθορισμός των 

οξειδωμένων άκρων ή η Φασµατοσκοπία Φωτοηλεκτρονίων ακτίνων X (XPS) (Karnaouri et al., 2020; 

Koskela et al., 2019; Wang et al., 2018). Ακόμη μία εύκολη και γρήγορη δοκιμή ενεργότητας βασίζεται 

στην ποσοτικοποίηση του υπεροξειδίου του υδρογόνου που παράγεται ή καταναλώνεται απουσία 

υποστρώματος και παρουσία αναγωγικού μέσου (Breslmayr et al., 2018; Kittl et al., 2012). Επιπλέον, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανάλυση Φασματομετρίας ατομικών μαζών σε επαγωγικά συζευγμένο 

πλάσμα (ICP-MS) για την επιβεβαίωση ύπαρξης ενός ατόμου χαλκού στο ενεργό κέντρο μιας LPMO. 

Μπορούν να εφαρμοστούν και ηλεκτροχημικές μέθοδοι, για την ανάλυση της οξειδωτικής δράσης 

των LPMOs όπως περιγράφεται παρακάτω.  
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Σταθερότητα των LPMOs 

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν την σταθερότητα μίας LPMO. Γενικότερα οι LPMOs 
που περιέχουν CBMs είναι πιο θερμοσταθερές συγκριτικά με αυτές που δεν έχουν (Geertz-Hansen et 
al., 2017). Ακόμη, η συχνότητα με την οποία εμφανίζεται το αμινοξύ της αλανίνης φαίνεται ότι 
επηρεάζει την σταθερότητα του ενζύμου, όσο υψηλότερη συχνότητα, τόσο μικρότερη σταθερότητα 
(Geertz-Hansen et al., 2017). Η σταθερότητα του ενεργού κέντρου είναι σημαντική παράμετρος για 
την σταθερότητα του ενζύμου. Σε υψηλές θερμοκρασίες (40-60 oC), οι αναγωγικοί παράγοντες, και 
ειδικότερα αυτοί με χαμηλό δυναμικό αναγωγής, μπορούν να δώσουν ηλεκτρόνια για να αυξήσουν 
την παραγωγή δραστικών μορφών οξυγόνου (Reactive Oxygen Species, ROS). Τα δραστικά είδη 
οξυγόνου στο ενεργό κέντρο οδηγούν σε ομοιοπολική τροποποίηση των αμινοξέων μέσα ή δίπλα 
στην καταλυτική θέση, π.χ. ιστιδίνη, τρυπτοφάνη, τυροσίνη και μεθειονίνη, αλλά και σε 
απενεργοποίηση των LPMOs μέσα σε λίγα λεπτά. Εκτός από την υψηλή θερμοκρασία, οι υψηλές τιμές 
pH μπορεί να οδηγήσουν στην παραγωγή δραστικών μορφών οξυγόνου (ROS). Η τυροσίνη του 
ενεργού κέντρου οξειδώνεται εύκολα σε υψηλότερα pH, επηρεάζοντας έτσι την μεταφορά 
ηλεκτρονίων. Επιπλέον, οι χαμηλές τιμές pH μπορεί να δημιουργήσουν αλλαγές στο ιόν χαλκού που 
υπάρχει στο ενεργό κέντρο. Οποιαδήποτε βλαβερή επίδραση από οξειδωτικό στρες μπορεί να 
μειώσει την σταθερότητα των LPMOs. Το υπόστρωμα, οι γλυκοζυλιωμένες πλευρικές αλυσίδες και η 
μεθυλίωση της ιστιδίνης που βρίσκεται στην θέση 1 (His1) παίζουν σημαντικό ρόλο στην αντοχή του 
ενζύμου σε οξειδωτική απενεργοποίηση.  

Εκτός από όσους αναφέρθηκαν, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες σχετικά με τη δομή που επηρεάζουν 
την σταθερότητα του ενζύμου (Zhang, 2020). Όσον αφορά την θερμοσταθερότητα, αυτή φαίνεται να 
σχετίζεται με ορισμένα δομικά χαρακτηριστικά των LPMOs (Karnaouri et al., 2019). Μεταλλάξεις σε 
LPMOs μέσω της γενετικής μηχανικής έχουν καταφέρει να τροποποιήσουν τις αλληλεπιδράσεις 
φορτίου στα μόρια και να οδηγήσουν σε χαμηλότερη ελεύθερη ενέργεια, και επομένως σε πιο 
σταθερές δομές (Lo Leggio et al., 2018). Οι δισουλφιδικές γέφυρες αποτελούν ένα δομικό στοιχείο 
που επιδρά σημαντικά και θετικά στην θερμοσταθερότητα των LPMOs, καθώς δημιουργούνται 
ομοιοπολικοί δεσμοί που καθιστούν το μόριο της πρωτεΐνης πιο σταθερό (Tanghe et al., 2017).  

Έκφραση των LPMOs 

Η ομόλογη έκφραση δεν είναι πάντοτε εφικτή όταν παράγονται πρωτεΐνες για χαρακτηρισμό και 
βιοτεχνολογικές εφαρμογές. Η παραγωγή ενζύμων για βιομηχανικούς σκοπούς απαιτεί φορείς 
έκφρασης που να επιτρέπουν την κλιμάκωση της παραγωγής (Scale up) και να οδηγούν στην 
παραγωγή ενζύμων υψηλής συγκέντρωσης και καθαρότητας. Για αυτό επιλέγονται οργανισμοί για 
ετερόλογη έκφραση, με σκοπό την παραγωγή ενεργών LPMOs. Υπάρχει ποικιλία στις στρατηγικές που 
ακολουθούνται για την παραγωγή LPMOs διαφόρων οικογενειών. LPMOs της οικογένειας AA13 που 
προέρχονται από μύκητες έχουν παραχθεί σε νηματοειδείς μύκητες όπως οι Aspergillus oryzae και 
Neurospora crassa. LPMOs των οικογενειών ΑΑ14 και ΑΑ16 από μύκητες έχουν παραχθεί σε P. 
pastoris. LPMOs των οικογενειών ΑΑ11 από μύκητες και ΑΑ15 από έντομα έχουν παραχθεί επιτυχώς 
σε Escherichia coli. Για βιοτεχνολογικούς σκοπούς και εφαρμογές, οι LPMOs παράγονται κυρίως σε 
φορείς έκφρασης όπως τα βακτήρια (Ε. coli), οι ζύμες (P. pastoris) ή οι νηματοειδείς μύκητες, 
ανάλογα με την προέλευση του ενζύμου (Gaber et al., 2020). Είναι σημαντικό οι συνθήκες ανάπτυξης 
να είναι οι βέλτιστες έτσι ώστε οι LPMOs να μην υφίστανται οξειδοαναγωγικό στρες και έτσι να μην 
αυτό-οξειδώνεται το καταλυτικό τους κέντρο (Gaber et al., 2020). Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα 
συστήματα έκφρασης για τις LPMOs είναι τα εξής: E. coli, P. pastoris, Saccharomyces cerevisiae και 
νηματοειδείς μύκητες (Chen et al., 2018; de Gouvêa et al., 2019; Harris et al., 2010; Kim et al., 2015; 
Lo Leggio et al., 2018; Tanghe et al., 2015; Zhang et al., 2019). 
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Όταν χρησιμοποιείται το E. coli σαν σύστημα έκφρασης, οι σηματοδοτικές αλληλουχίες του Ν-
αμινοτελικού άκρου πρέπει να αφαιρούνται και απαιτείται χρήση βελτιστοποιημένων κωδικονίων. 
Μικρές διαφορές στις αλληλουχίες μπορεί να επηρεάσουν τα επίπεδα έκφρασης σε μεγάλο βαθμό. 
Η έκφραση των LPMOs σε E.coli δεν περιλαμβάνει μετά-μεταφραστικές τροποποιήσεις, επομένως 
αυτό επηρεάζει την ενεργότητα και την σταθερότητα των πρωτεϊνών που εκφράζονται (Ladevèze et 
al., 2017).  

Η ετερόλογη παραγωγή των LPMOs μπορεί να γίνει στο ευκαρυωτικό σύστημα έκφρασης της P. 
pastoris, η οποία διαθέτει τα πλεονεκτήματα των μετά-μεταφραστικών τροποποιήσεων, όπως η 
γλυκοζυλίωση. Παρόλα αυτά, το σύστημα αυτό δεν μπορεί να μεθυλιώσει το Ν-αμινοτελικό άκρο, η 
οποία μεθυλίωση μπορεί να οδηγήσει σε πρωτεΐνες υψηλής σταθερότητας, για αυτό και εξετάζονται 
και άλλοι φορείς έκφρασης για την έκφραση των LPMOs (Filiatrault-Chastel et al., 2019; Quinlan et 
al., 2011) .Όταν οι LPMOs εκφράζονται σε P. pastoris, η επιλογή του σηματοδοτικού πεπτιδίου 
(SignalP) είναι πολύ σημαντική (Ladevèze et al., 2017). Η χρήση φυσικών σηματοδοτικών 
αλληλουχιών μπορεί να αυξήσει την παραγωγή πρωτεΐνης και να εξασφαλίσει την σωστή 
επεξεργασία τους (Ladevèze et al., 2017). Παρόλα αυτά η έκφραση των LPMOs στην P. pastoris μπορεί 
να προκαλέσει υπεργλυκοζυλίωση και να επηρεάσει την δράση της πρωτεΐνης (J. Chen et al., 2019). 
Χρησιμοποιούνται διάφορα στελέχη της P. pastoris για την παραγωγή των LPMOs. Ένα από αυτά είναι 
και το P. pastoris X-33 (wild type), το οποίο χρησιμοποιείται και στην παρούσα διπλωματική εργασία 
(Gaber et al., 2020). Η ζύμη αυτή υπερτερεί του S. cerevisiae, καθώς δεν υπεργλυκοζυλιώνει τις 
πρωτεΐνες της. Ο βαθμός γλυκοζυλίωσης που συμβαίνει εξαρτάται τόσο από τον φορέα έκφρασης 
όσο και από την LPMO. Πρόσφατα έχουν αναπτυχθεί στελέχη της P. pastoris τροποποιημένα έτσι 
ώστε να γλυκοζυλιώνουν τις πρωτεΐνες με πιο μικρά σάκχαρα (Gaber et al., 2020). 

Η χρήση νηματοειδών μυκήτων ως σύστημα έκφρασης για τις LPMOs μπορεί να εξασφαλίσει το ορθό 
δίπλωμα και τη σωστή μετά-μεταφραστική τροποποίηση της πρωτεΐνης, οδηγώντας σε υψηλή δράση 
και σταθερότητα. Συγκριτικά με το E.coli και τις ζύμες, η διαχείριση των νηματοειδών μυκήτων είναι 
δύσκολη και οι εν λόγω μικροοργανισμοί έχουν μεγάλο κύκλο ανάπτυξης. Ακόμη, οι μύκητες αυτοί 
εκκρίνουν διάφορες εξωκυτταρικές πρωτεΐνες, δυσκολεύοντας έτσι τον καθαρισμό των ετερόλογα 
εκφρασμένων πρωτεϊνών (Bulakhov et al., 2016).  

Κατά την έκφραση και την παραγωγή των LPMOs χρησιμοποιούνται σηματοδοτικές αλληλουχίες 
(πρωτεϊνικά tags) έτσι ώστε να διευκολύνουν την ταυτοποίηση και τον καθαρισμό τους. Το πιο συχνά 
χρησιμοποιούμενο tag είναι η ουρά έξι ιστιδινών ή His6-tag στο C-καρβοξυ-τελικό άκρο (Eijsink et al., 
2019). Η ουρά αυτή απλοποιεί την διαδικασία καθαρισμού της πρωτεΐνης, παρόλα αυτά έχει βρεθεί 
ότι μπορεί να αλληλεπιδράσει με τον χαλκό του ενεργού κέντρου και έτσι να επηρεάσει την σύνδεση 
με το υπόστρωμα. Ακόμη μπορούν να χρησιμοποιηθούν σηματοδοτικές αλληλουχίες επιτόπων c-myc 
για τον εντοπισμό των ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών. Κάθε LPMO είναι ξεχωριστή και έτσι απαιτεί 
διαφορετικές στρατηγικές έκφρασης για την βέλτιστη απόδοση. 

Pichia pastoris 

Όπως προαναφέρθηκε στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται η ζύμη P. pastoris για την παραγωγή 
των LPMOs. Η P. pastoris είναι μία μεθυλότροφη ζύμη, η οποία ανήκει στην κλάση των Ασκομυκήτων. 
(Kalidas, 1999) Χρησιμοποιείται ευρέως σε βιολογικές αλλά και βιοτεχνολογικές εφαρμογές. 
Επιλέγεται συχνά ως σύστημα έκφρασης για την παραγωγή ετερόλογων πρωτεϊνών, καθώς διαθέτει 
τα πλεονεκτήματα των ανώτερων συστημάτων έκφρασης, όπως είναι οι μετά-μεταφραστικές 
τροποποιήσεις (δημιουργία δισουλφιδικών δεσμών, γλυκοζυλίωση πρωτεϊνών). Μπορεί να 
χρησιμοποιήσει την μεθανόλη σαν πηγή άνθρακα αλλά και ενέργειας. Χρησιμοποιούνται διάφορα 
στελέχη της P. pastoris για βιοτεχνολογικούς σκοπούς, τα οποία διαφέρουν ως προς την ανάπτυξή 
τους και την παραγωγή πρωτεϊνών. Στην παρούσα διπλωματική αξιοποιείται το στέλεχος άγριου 
τύπου (wild type) της P. pastoris X33 (Moukouli, 2012). Χρησιμοποιούνται επίσης οι πλασμιδιακοί 
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φορείς έκφρασης pGAPZA για συνεχή έκφραση και pPICZC για επαγωγική έκφραση με μεθανόλη και 
η ανθεκτικότητα στη ζεοσίνη για την επιλογή ανασυνδυασμένων στελεχών της P. pastoris. Η 
συγκεκριμένη ζύμη ως ευκαρυωτικός οργανισμός παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με τον S. 
cerevisiae. Οι συνθήκες ανάπτυξής τους είναι παρόμοιες, όμως η P. pastoris έχει την ικανότητα να 
επεξεργάζεται πρωτεΐνες με μεγάλο μοριακό βάρος, γεγονός σημαντικό για ένα ετερόλογο σύστημα 
έκφρασης. Οι ομοιότητες που παρουσιάζει με τον S. cerevisiae, ο οποίος είναι πολύ καλά 
μελετημένος μικροοργανισμός, διευκολύνουν τη χρήση της P. pastoris (Kalidas, 1999). 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της Pichia pastoris 

Αποτελεί ένα σημαντικό σύστημα έκφρασης για την παραγωγή πρωτεϊνών αλλά και παρουσιάζει 
ενδιαφέρον ως οργανισμός – μοντέλο για μελέτη, καθώς διαθέτει πολλά πλεονεκτήματα. Το βασικό 
πλεονέκτημα της ζύμης P. pastoris είναι πως οι ενδογενείς πρωτεΐνες που εκκρίνει εξωκυτταρικά 
είναι λίγες και έτσι η ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη ενδιαφέροντος βρίσκεται σε περίσσεια, ως εκ 
τούτου είναι πιο εύκολο να ανακτηθεί. Επίσης σημαντικό είναι και το γεγονός ότι πραγματοποιεί 
μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις, όπως είναι η δημιουργία δισουλφιδικών δεσμών και η 
γλυκοζυλίωση των πρωτεϊνών για την σωστή αναδίπλωση και τον σχηματισμό της δομής του 
πεπτιδικού μορίου στο χώρο. Ακόμη, εξασφαλίζει μεγάλες αποδόσεις συγκριτικά με άλλα συστήματα 
έκφρασης, ενώ χρησιμοποιεί απλά φθηνά θρεπτικά μέσα καλλιέργειας για να αναπτυχθεί. 
Επιτυγχάνει μεγάλες κυτταρικές πυκνότητες (OD) και υψηλή κατά όγκο παραγωγή με γρήγορους 
ρυθμούς. Σε περίπτωση που επιλεχθεί η μεθανόλη σαν πηγή ενέργειας, αυτή αποτελεί ένα φθηνό 
μέσο, το οποίο δεν επιτρέπει την ύπαρξη μικροοργανισμών στην καλλιέργεια και αποτελεί τόσο τον 
επαγωγέα όσο και την πηγή άνθρακα για την ζύμη. Η ηλεκτροδιάτρηση ως μέθοδος 
μετασχηματισμού της P. pastoris είναι εύκολη διαδικασία και σαν ζύμη μετασχηματίζεται 
ευκολότερα συγκριτικά με τους νηματοειδείς μύκητες. Γενικότερα, η P. pastoris αποτελεί έναν 
οργανισμό που μπορεί να αναπτυχθεί και να χρησιμοποιηθεί με ευκολία, τόσο σε μικρή όσο και σε 
μεγαλύτερη κλίμακα (Kalidas, 1999). 

Η P. pastoris παρουσιάζει όμως και κάποια μειονεκτήματα. Ο χρόνος διπλασιασμού της (2 ώρες) είναι 
υψηλός συγκριτικά με προκαρυωτικούς οργανισμούς όπως το E. coli (20 λεπτά). Οι απαιτήσεις της 
ζύμης σε οξυγόνο είναι υψηλές, επομένως χρειάζεται ιδιαίτερα έντονη ανάδευση. Επίσης, ο έλεγχος 
της διεργασίας είναι δύσκολος, ενώ η ζύμη διαθέτει πρωτεάσες οι οποίες μπορεί να αποικοδομήσουν 
την πρωτεΐνη ενδιαφέροντος. Ακόμη, κάποιες φορές μπορεί να γίνει υπεργλυκοζυλίωση των 
εκκρινόμενων πρωτεϊνών, με αποτέλεσμα αυτές να είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθούν. Κάποιες 
πρωτεΐνες απαιτούν πρωτεΐνες συνοδούς (chaperone proteins) για την αναδίπλωσή τους, όμως η P. 
pastoris δεν διαθέτει και έτσι δεν μπορεί να παράξει ορισμένες τέτοιες πρωτεΐνες. Τέλος, αξίζει να 
σημειωθεί ότι η μεθανόλη είναι τοξική, επομένως η χρήση της σαν πηγή άνθρακα και επαγωγέα 
αποτελεί μειονέκτημα (Kalidas, 1999).  

Η ζύμη P. pastoris παράγει το ένζυμο αλκοολική οξειδάση (ΑΟΧ), το οποίο είναι απαραίτητο για τον 
μεταβολισμό της μεθανόλης. Το πρώτο βήμα στον μεταβολισμό της μεθανόλης είναι η οξείδωσή της, 
παρουσία οξυγόνου, σε φορμαλδεΰδη, η οποία οδηγεί στον σχηματισμό υπεροξειδίου του 
υδρογόνου. Η ΑΟΧ δεν έχει καλή συγγένεια με το οξυγόνο, για αυτό η ζύμη παράγει μεγάλες 
ποσότητες του ενζύμου, για να αντισταθμίσει την αδυναμία αυτή. Δύο γονίδια κωδικοποιούν το 
συγκεκριμένο ένζυμο, τα AOX1 και AOX2, με υψηλή ομολογία (97%). Όταν εκφράζεται το πρώτο 
γονίδιο, παράγονται υψηλότερα επίπεδα ενζύμου, συγκριτικά με το δεύτερο. Ο υποκινητής AOX1 
ρυθμίζεται και επάγεται από την μεθανόλη, αλλά παραμένει κατεσταλμένος υπό άλλες συνθήκες. Ο 
υποκινητής αυτός είναι κατάλληλος για την ελεγχόμενη έκφραση ξένων γονιδίων, καθώς όταν το 
γονίδιο είναι στον έλεγχο του υποκινητή ΑΟΧ1, είναι εφικτό να αναπτύσσεται η καλλιέργεια με μία 
μη-επαγωγική πηγή άνθρακα (π.χ. γλυκερόλη), μέχρι να επιτευχθεί επιθυμητή κυτταρική πυκνότητα, 
και τότε να γίνει η επαγωγή με την μεθανόλη (Kalidas, 1999). Στις καλλιέργειες είναι σημαντικό να 
διατηρούνται τα βέλτιστα επίπεδα οξυγόνου και μεθανόλης, καθώς υπερβολικές ποσότητες αυτών 
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μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στην έκφραση της πρωτεΐνης, ενώ ανεπαρκείς ποσότητες αυτών 
δεν επιτυγχάνουν τα επιθυμητά επίπεδα έκφρασης (Kalidas, 1999). 

Γλυκοζυλίωση 

Η γλυκοζυλίωση είναι μία μετά-μεταφραστική τροποποίηση που πραγματοποιεί η P. pastoris. 
Πραγματοποιείται με ομοιοπολική σύνδεση ολιγοσακχαριτικών τμημάτων σε πλευρικές αλυσίδες 
συγκεκριμένων αμινοξέων των πρωτεϊνών, μέσα από ένα σύνθετο μονοπάτι ενζυμικών αντιδράσεων 
προς σχηματισμό γλυκοπρωτεϊνών. Οι τροποποιήσεις αυτές πραγματοποιούνται με την βοήθεια 
γλυκοζυλιωτικών ενζύμων στο σύστημα Golgi και στο ενδοπλασματικό δίκτυο. Η διαδικασία της 
γλυκοζυλίωσης διασφαλίζει την σωστή αναδίπλωση της πεπτιδικής αλυσίδας της πρωτεΐνης αλλά και 
την σταθερότητά της. Ωστόσο η υπέρ-γλυκοζυλίωση πολλές φορές μπορεί να επιδράσει αρνητικά, 
αφού τα σάκχαρα μπορεί να προσδεθούν σε κάποιο σημείο που είναι κοντά στο ενεργό κέντρο του 
ενζύμου και να επηρεαστεί η δράση του. Ο βαθμός γλυκοζυλίωσης μιας πρωτεΐνης εξαρτάται από 
τον αριθμό των θέσεων γλυκοζυλίωσης που διαθέτει, αλλά και από τους μηχανισμούς έκφρασης και 
την λειτουργία των εξειδικευμένων ενζύμων γλυκοζυλίωσης. Οι δυο κύριοι μηχανισμοί 
γλυκοζυλίωσης των πρωτεϊνών είναι η Ο- και η Ν- γλυκοζυλίωση (Blom et al., 2004). 

Ο- γλυκοζυλίωση 

Κατά την Ο- γλυκοζυλίωση, προστίθενται σάκχαρα στο οξυγόνο του υδροξυλίου καταλοίπων σερίνης 
(Ser) ή θρεονίνης (Thr) της πρωτεΐνης. Το πρώτο μόριο που συνδέεται με την πρωτεΐνη είναι συνήθως 
η Ν- ακετυλογλυκοζαμίνη (GIcNAc). Ο συγκεκριμένος τύπος σύνδεσης να λαμβάνει το όνομά του από 
τον σχηματισμό γλυκοζιτικού δεσμού μεταξύ του οξυγόνου της ομάδας υδροξυλίου σερίνης ή 
θρεονίνης και ενός ατόμου άνθρακα της GIcNAc (Van Den Steen et al., 2008). Ο συγκεκριμένος τύπος 
γλυκοζυλίωσης συμβαίνει αφού το πολυπεπτίδιο μεταφερθεί στο σύστημα Golgi, επομένως μετα-
μεταφραστικά. Η Ο- γλυκοζυλίωση βασίζεται στην διαδοχική προσθήκη λίγων μεμονωμένων 
σακχάρων (Van Den Steen et al., 2008). Διάφορα σάκχαρα (Ο- γλυκάνες) μπορούν να προστεθούν 
στην σερίνη ή στην θρεονίνη, τα οποία επηρεάζουν την πρωτεΐνη ποικιλοτρόπως τόσο στην 
σταθερότητά της όσο και στην δράση της.   

Ν- γλυκοζυλίωση 

Ο συχνότερος τύπος γλυκοζυλίωσης που συμβαίνει είναι η Ν- γλυκοζυλίωση. Κατά την Ν-
γλυκοζυλίωση, ολιγοσακχαρίτες προσκολλώνται στο αμιδικό άζωτο ενός κατάλοιπου ασπαραγίνης 
(Asn) με Ν- γλυκοζιτικό δεσμό. Όπως και στην Ο- γλυκοζυλίωση, το πρώτο μόριο που συνδέεται με 
την πρωτεΐνη είναι συνήθως η Ν- ακετυλογλυκοζαμίνη (GIcNAc). Η σύνδεση προκύπτει από τον 
αρχικό σχηματισμό ομοιοπολικού δεσμού μεταξύ ενός ατόμου άνθρακα Ν- ακετυλογλυκοσαμίνης 
(GIcNAc) με το άτομο αζώτου της ελεύθερης αμινομάδας -NH2 του αμινοτελικού άκρου του 
αμινοξέος ασπαραγίνη (Ν- συνδεδεμένη γλυκοπρωτεΐνη) (Schwarz & Aebi, 2011). Ο συγκεκριμένος 
τύπος γλυκοζυλίωσης ξεκινά στο ενδοπλασματικό δίκτυο και πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την 
μετάφραση. Η Ν- γλυκοζυλίωση βασίζεται στην προσθήκη 14 συγκεκριμένων σακχάρων (Schwarz & 
Aebi, 2011). 

Πρωτεϊνική Μηχανική 

Η ετερόλογη έκφραση των LPMOs επιτρέπει την γενετική τροποποίησή τους (genetic engineering), 
όχι μόνο για την βελτίωση των ιδιοτήτων τους, αλλά και για να εντοπιστούν τα στοιχεία της δομής 
τους τα οποία είναι σημαντικά για την οξείδωση των υποστρωμάτων και για την θερμοσταθερότητα 
των ενζύμων. Έχει επιχειρηθεί να σχεδιαστούν μεταλλάξεις για τις LPMOs, έτσι ώστε να βελτιωθεί η 
καταλυτική δράση τους, η θερμοσταθερότητά τους, η συγγένειά τους με το υπόστρωμα, η 
εκλεκτικότητά τους για αυτό κ.α. έτσι ώστε να  διαθέτουν βιομηχανικά και οικονομικά 
πλεονεκτήματα (Karnaouri et al., 2022). 



22 
 

Η αντικατάσταση αμινοξέων είναι η πιο συνήθης στρατηγική που ακολουθείται για τον σχεδιασμό 
μεταλλάξεων. Στις LPMOs οι μεταλλάξεις μπορεί να επηρεάσουν την εκλεκτικότητά τους και την 
αναλογία C1/C4 οξειδωμένων προϊόντων. Τα αρωματικά αμινοξέα στην υδρόφοβη επιφάνεια του 
ενζύμου είναι υπεύθυνα για την αναγνώριση του υποστρώματος και την σύνδεση με αυτό. Για αυτό 
και οι μεταλλάξεις σε αυτά έδειξαν διαφορά στην προτίμηση C1 οξείδωσης ή C4 οξείδωσης (Danneels 
et al., 2017; Mazurkewich et al., 2021). Εκτός από τα αμινοξέα κοντά στην επιφάνεια της πρωτεΐνης, 
ή στο σημείο σύνδεσης με το υπόστρωμα, ή στο καταλυτικό κέντρο, θα πρέπει να δίνεται προσοχή 
και στα αμινοξέα τα οποία αλλάζουν θέση σημαντικά πριν και μετά την σύνδεση με το υπόστρωμα. 
Με την μετάλλαξη αυτών των αμινοξέων – κλειδιά, το εύρος των υποστρωμάτων μπορεί να 
διευρυνθεί (Wong et al., 1997). Η προσθήκη δισουλφιδικών γεφυρών έχει δείξει πως αυξάνει την 
αντοχή του ενζύμου σε απενεργοποίηση λόγω υψηλής θερμοκρασίας (Tanghe et al., 2017). Ιδιαίτερη 
προσοχή έχει δοθεί και στην παρουσία των CBMs, η απουσία των οποίων έχει δείξει ότι τα ένζυμα 
συνδέονται με τα υποστρώματα πιο ασθενώς, ενώ η παρουσία τους ενισχύει την σταθεροποίηση των 
ενζύμων στο υπόστρωμα (Courtade et al., 2018; Laurent et al., 2019). Γενικότερα, σκοπός των 
μεταλλάξεων είναι η βελτίωση της καταλυτικής δράσης των LPMOs στην μετατροπή της βιομάζας 
(Karnaouri et al., 2022). 

LPMOs και Ηλεκτροχημεία 

Οι LPMOs είναι ένζυμα με μεγάλο ηλεκτροχημικό ενδιαφέρον καθώς το ενεργό τους κέντρο είναι 
εκτεθειμένο στην επιφάνειά τους, γεγονός που διευκολύνει την άμεση μεταφορά ηλεκτρονίων 
μεταξύ ενζύμου και ηλεκτροδίου (Span & Marletta, 2015). Η ακινητοποίηση των LPMOs σε 
επιφάνειες ηλεκτροδίων διευκολύνει την άμεση μεταφορά των ηλεκτρονίων, χωρίς να απαιτείται 
εξωτερικός δότης και μπορεί να οδηγήσει στην εφαρμογή των ενζύμων αυτών στην βιο-ηλεκτρο-
κατάλυση, η οποία μαζί με την παραδοσιακή ενζυμική υδρόλυση, είναι ένας τομέας ενδιαφέροντος 
για την παραγωγή οξειδωμένης νανοκυτταρίνης ή οξειδωμένων σακχάρων σε έναν ηλεκτροχημικό 
αντιδραστήρα (Karnaouri et al., 2022). 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η δυνατότητα ανταλλαγής ηλεκτρονίων με το χαλκό του ενεργού κέντρου 
των LPMOs έχει συσχετιστεί με το οξειδοαναγωγικό δυναμικό τους (Redox Potential). Ενώσεις με 
οξειδοαναγωγικό δυναμικό χαμηλότερο ή σχεδόν ίσο με αυτό του ενεργού κέντρου των LPMOs, 
μπορούν να παρέχουν ηλεκτρόνια σε αυτές (Zouraris et al., 2018). Έχουν πραγματοποιηθεί άμεσες 
βολταμετρικές μετρήσεις για τον προσδιορισμό του δυναμικού των LPMOs (Zouraris et al., 2018), το 
οποίο δίνει νέες δυνατότητες στη μελέτη και εφαρμογή αυτών των ενζύμων. Η ηλεκτροχημική αυτή 
διάσταση των LPMOs παρέχει την δυνατότητα να μελετηθούν οι ιδιότητες τους, η αλληλεπίδρασή 
τους με το υπόστρωμα αλλά και η πρόσδεσή τους σε αυτό (Karnaouri et al., 2022).  

Συνεργιστική δράση LPMOs ως προς τη διάσπαση υποστρώματος 

Οι LPMOs μπορούν και διασπούν οξειδωτικά ορισμένα περίπλοκα υποστρώματα, με πολύπλοκες 
δομές, τα οποία άλλα υδρολυτικά ένζυμα δεν είναι σε θέση να διασπάσουν, όπως π.χ. η κρυσταλλική 
κυτταρίνη και η χιτίνη (Beckham et al., 2011; Couturier et al., 2018). Όταν οι LPMOs δρουν 
συνεργιστικά με άλλα υδρολυτικά ένζυμα (π.χ. κυτταρινάσες), τότε ο αριθμός των διαλυτών 
παραγόμενων προϊόντων αυξάνεται δραματικά. Για αυτό το λόγο οι LPMOs είναι ένζυμα που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτενώς σε κοκτέιλ ενζύμων για την αποικοδόμηση της βιομάζας 
(Karnaouri et al., 2022). Μπορούν να αλληλεπιδράσουν και να δράσουν συνεργιστικά με ξυλανάσες, 
ενδογλυκανάσες, κελλοβιοϋδρολάσες, β-γλυκοζιδάσες κ.α. (Couturier et al., 2018; Karnaouri et al., 
2017; Sabbadin et al., 2018; Sanhueza et al., 2018). 
 
Συγκριτικά με άλλα ένζυμα, όπως οι υδρολάσες (GH), τα οποία δρουν σε απλές πολυσακχαριτικές 
αλυσίδες, οι LPMOs πλεονεκτούν (Beckham et al., 2011; Couturier et al., 2018). Δρώντας στην 
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επιφάνεια των πολυσακχαριτών, τους καθιστούν πιο προσβάσιμους στις GHs (Bissaro et al., 2018). 
Και αντιστρόφως, η προσβασιμότητα του υποστρώματος είναι σημαντική για την σταθερότητα της 
LPMO και επηρεάζεται από την υδρολάση η οποία δρα σε κάποιες αλυσίδες του υποστρώματος έτσι 
ώστε να εμφανιστούν νέες θέσεις πρόσδεσης για τις LPMOs (Zhang, 2020). Η ικανότητα των LPMOs 
να βελτιώνει την δράση σημαντικών βιομηχανικά ενζύμων, όπως π.χ. η CBHI, είναι ενδιαφέρουσα και 
μπορεί να τις καταστήσει σημαντικές για βιοτεχνολογικές εφαρμογές (Filiatrault-Chastel et al., 2019). 

Εφαρμογές των LPMOs 

Όπως προαναφέρθηκε, οι LPMOs μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο στην αποικοδόμηση 
της βιομάζας, είτε αποικοδομώντας την οι ίδιες, είτε ενισχύοντας την δράση άλλων ενζύμων. Η 
ιδιότητά τους αυτή να δρουν συνεργιστικά με πολλά κυτταρινολυτικά ένζυμα τις καθιστά ένζυμα με 
ποικίλες εφαρμογές. Μπορούν να συμπεριληφθούν σε ενζυμικά κοκτέιλ και έτσι να συντελέσουν 
στην μείωση του ενζυμικού φορτίου αλλά και του τελικού κόστους (Harris et al., 2010). 

Όπως προαναφέρθηκε, η δράση των LPMOs δημιουργεί νέες θέσεις δράσεις για τα υδρολυτικά 
ένζυμα αλλά συντελεί και στην μείωση του ιξώδους ορισμένων υποστρωμάτων (Eibinger et al., 2014; 
Karnaouri et al., 2017; Kojima et al., 2016). Χάρη στην υψηλή εκλεκτικότητα και δράση τους, οι LPMOs 
μπορούν να αποτελέσουν ισχυρό βιοτεχνολογικό εργαλείο (Karnaouri et al., 2019). Είναι εφικτή η 
χρήση τους στην παραγωγή βιοαιθανόλης, αλλά και σε άλλες διαδικασίες ζύμωσης. Ένα τέτοιο 
παράδειγμα αποτελεί η παραγωγή του γαλακτικού οξέος ή η παραγωγή σακχάρων με πρεβιοτική 
δράση (Müller et al., 2017). 

Αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι οι ΑΑ9 LPMOs μπορούν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή 
ινιδίων νανοκυτταρίνης (Nanofibrillated Cellulose - NFC) (Moreau et al., 2019). Ουσιαστικά οι LPMOs 
κάνουν μία προκατεργασία στην κυτταρίνη, αποδυναμώνοντας την συνοχή των ινών της και 
διευκολύνοντας τη διάσπασή τους, ενώ παράλληλα διατηρούν την κρυσταλλικότητα της (Moreau et 
al., 2019). Έχουν προσελκύσει την προσοχή για την απομόνωση κυτταρίνης, χάρη στην μοναδική 
δράση τους η οποία προκαλεί άπωση στα ινίδια κυτταρίνης (Karnaouri et al., 2022). 

Δεδομένου ότι οι LPMOs εμφανίζουν μεγάλη ποικιλομορφία, απαιτείται περεταίρω έρευνα έτσι ώστε 
να σχεδιαστούν κατάλληλα για εφαρμογές στην βιομηχανία. Η δυνατότητα εφαρμογής τους δεν 
εξαρτάται μόνο από την φύση τους, αλλά και από το σύστημα έκφρασης που θα επιλεχθεί. Ακόμη, 
σημαντικό ρόλο στην δράση τους διαδραματίζει και το υπόστρωμα, ο τύπος του, ο τρόπος 
προκατεργασίας του και η συγκέντρωση του. Σημειώνεται ακόμη πως οι αντιδράσεις με τις LPMOs 
απαιτούν οξυγόνο, η παροχή του οποίου είναι δύσκολο να ελεγχθεί (Zhang, 2020). 

Σύνοψη  

Έχει γίνει μεγάλη πρόοδος στην μελέτη των LPMOs και έχουν τεθεί τα θεμέλια για την βιοτεχνολογική 
εφαρμογή των ισχυρών αυτών ενζύμων. Ο αριθμός των προβλεπόμενων LPMOs στα γονίδια μυκήτων 
είναι πολύ υψηλός, ενώ ελάχιστες από αυτές έχουν χαρακτηριστεί έως τώρα. Εκκρεμούν ακόμη 
διάφορα ζητήματα, όπως π.χ. η μελέτη του μεταβολικού μονοπατιού των C4 οξειδωμένων προϊόντων 
ή η επίδραση της παροχής ηλεκτρονίων στη δράση των LPMOs. Με περεταίρω μελέτη, θα 
ανακαλυφθούν ιδιότητες και δράσεις των ενζύμων αυτών με πολλές δυνατότητες εφαρμογών. Η 
βελτιστοποίηση της χρήσης των LPMOs στην αποικοδόμηση «ανθεκτικών» στην υδρόλυση 
υποστρωμάτων κυτταρίνης και όχι μόνο, θα είναι ένα σημαντικό βήμα στη χρήση της 
λιγνοκυτταρινούχου βιομάζας ως ανανεώσιμη και οικονομική πηγή άνθρακα. 
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2. Στόχος 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στη μελέτη δύο νέων ενζύμων με δράση λυτικής 

μονοοξυγενάσης των πολυσακχαριτών (LPMO) από το θερμόφιλο μύκητα Thermothelomyces 

thermophilus. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε η ετερόλογη έκφραση και παραγωγή δύο 

LPMOs, μίας από την οικογένεια ΑΑ16 και μίας από την οικογένεια ΑΑ9 στη ζύμη P. pastoris. Για τα 

δύο αυτά ένζυμα, εξετάστηκε η ενεργότητά τους σε υποστρώματα πολυσακχαριτών με σκοπό τον 

βιοχημικό χαρακτηρισμό τους και την κατανόηση της δράσης τους. Για την μελέτη των δύο αυτών 

ενζύμων χρησιμοποιήθηκαν και βιοπληροφορικά εργαλεία για την πρόβλεψη των ιδιοτήτων, των 

χαρακτηριστικών μεγεθών τους αλλά και της τρισδιάστατης δομής τους. 

3. Υλικά και Μέθοδοι 

3.1. Υλικά 

Χημικά Αντιδραστήρια και Αναλώσιμα Υλικά 

Τα χημικά αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων 
προμηθεύτηκαν από τις εταιρίες AppliChem (Γερμανία), LAB-SCAN (Ιρλανδία), Megazyme (Ιρλανδία) 
και Sigma-Aldrich (Η.Π.Α.) και η καθαρότητά τους ήταν αναλυτικού βαθμού. 

Τα γυάλινα και πλαστικά σκεύη που χρησιμοποιήθηκαν αποτελούν προϊόντα των εταιριών Eppendorf 
(Γερμανία), Greiner-Bio One (Γερμανία), Millipore (Η.Π.Α.), ROTH (Η.Π.Α.), SCHOTT AG (Γερμανία) και 
Whatman (Ηνωμένο Βασίλειο). 

Ρυθμιστικά Διαλύματα  

Η σύσταση και το pH των ρυθμιστικών διαλυμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή των 
πειραμάτων περιγράφονται στον Πίνακα 3. 

Πίνακας 3: Σύσταση ρυθμιστικών διαλυμάτων 

Ρυθμιστικό Διάλυμα 
(Buffer) 

Συστατικά Συγκέντρωση pH 

Ρυθμιστικό διάλυμα 
φωσφορικών αλάτων  

K2HPO4 
KH2PO4 

1 M 
1 M 

6 

Ρυθμιστικό διάλυμα Talon 
(10X) 

Tris base 
NaCl 
HCl 

0.5 M 
3 M 

 
8 

Ρυθμιστικό διάλυμα Tris-
HCl  

TrisBase 
HCl 

20 mM 
 

8 

Ρυθμιστικό διάλυμα οξικού 
νατρίου 

Οξικό νάτριο 
Οξικό οξύ 

50 mM, 100 mM, 116 mM, 1 Μ 
 

5.5 
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Συσκευές – Όργανα 

 Αυτόκαυστο Labo Autoclave, SANYO (Η.Π.Α.) 

 pH-μετρο 537, WTW (Γερμανία) 

 Θερμαινόμενοι ανακινούμενοι επωαστήρες Eppendorf Thermomixer Comfort, 
Eppendorf (Γερμανία) 

 Περιστρεφόμενοι επωαστήρες ZHWY-211C, ZHICHENG Analytical Instruments 
Manufacturing Co Ltd (Κίνα) 

 Σύστημα παραγωγής υπερκάθαρου νερού Direct-Q, Millipore (Η.Π.Α.) 

 Συσκευή διήθησης υπό κενό 

 Συσκευή υπερδιήθησης Amicon Stirred Cell 8400 με μεμβράνες PM-10 και PM-30, Millipore 
(Η.Π.Α.) 

 Φυγόκεντρος J2-21, Beckman Coulter (Η.Π.Α.), και Rotanta 460R, Hettich 
(Γερμανία) 

 Μικροφυγόκεντρος πάγκου Zentrifuge Eppendorf 3200 (Γερμανία) 

 Θερμαινόμενες πλάκες με δυνατότητα μαγνητικής ανάδευσης Nuova II Stir Plate 
της Thermolyne και Stirrer Magnetic w Hotplate της Bioline scientific (Ελλάδα) 

 Ζυγοί Mark 2060, Mark 4065 (BEL Engineering) και Abs 120-4 (KERN & Sohn 
GmbH) 

 Συσκευή φωτομέτρησης Microplate Reader Spectra Max 250, Molecular Devices (Η.Π.Α.) 

 Μεμβράνες MolecularPorous Membrane Tubing, SpectraPor Membranes 

 Ανακινητήρας Vortex, RSLab-6Pro 

 Φωτόμετρο UV/Vis του οίκου Hitachi UV 2000 

 Περισταλτική Αντλία Easy-Load Masterflex Tubing Pump, Millipore 

 Κασέτες με μεβράνη υπερδιήθησης Pellicon XL Ultrafiltration Cassettes with 30 kDa and 10 
kDa Membrane 

 Συσκευή ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών Mini-PROTEAN® Tetra Electrophoresis 
System, Biorad (Η.Π.Α.) 

 Συσκευή ανάδευσης Orbit LS Low Speed Laboratory Shaker (Labnet, Μεγάλη Βρετανία) 

 Αντλία Econo Gradient, Biorad (Η.Π.Α.) 

 Ανιχνευτής Econo UV Monitor, Biorad (Η.Π.Α.) 

 Κλασματοσυλλέκτης SF-2120 Super Fraction Collector, Advantec 

 Στήλη βαρύτητας (BIO-RAD, Η.Π.Α.) με ρητίνη Talon® ακινητοποιημένων ιόντων κοβαλτίου 
(Clontech, Η.Π.Α.) 

 Πιπέτες HumaPette 10-100 μl, 100-1000 μl, 1000-5000 μl 

 Σύστημα χρωματογραφίας Dionex ICS-6000 Ion Chromatography System με τις επιμέρους 
μονάδες: 

o Dual Pump (DP) 
o Αμπερομετρικός ανιχνευτής παλμού (PAD) - Conductivity Detector (EG) με 

ηλεκτρόδιο χρυσού 
o Ανιχνευτής - Detector/Chromatography Module (DC) 
o Αναλυτική στήλη Dionex CarboPac PA1 (250 mm x 4 mm) με προστήλη 
o Δειγματολείπτης - Sampler Dionex AS-DV ThermoScientific 
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3.2. Μέθοδοι 

Καλλιέργειες και θρεπτικά μέσα - Παραγωγή ενζύμου 

Χρησιμοποιήθηκαν τα υπερκείμενα από υγρές καλλιέργειες ζύμης P. pastoris. Πιο συγκεκριμένα τα 
στελέχη από τα τρυβλία εμβολιάστηκαν σε προκαλλιέργειες και έπειτα σε καλλιέργειες. 

Θρεπτικά Μέσα Καλλιέργειας 

Για την προετοιμασία όλων των διαλυμάτων των θρεπτικών μέσων καλλιέργειας ακολουθείται η ίδια 
διαδικασία. Τα συστατικά ζυγίζονται και διαλύονται υπό ανάδευση στον απαιτούμενο όγκο 
απιονισμένου νερού. Έπειτα το διάλυμα αποστειρώνεται σε αυτόκαυστο Labo Autoclave, για 20 
λεπτά στους 121 oC στις περιπτώσεις όπου η γλυκόζη αποστειρώθηκε χωριστά ή για 40 λεπτά στους 
109 oC εάν η γλυκόζη βρίσκονταν μαζί με τα υπόλοιπα θρεπτικά συστατικά. Μετά την αποστείρωση 
το θρεπτικό μεταφέρεται στον αποστειρωμένο θάλαμο (laminar flow hood), παρουσία αναμμένης 
φλόγας για την αποφυγή οποιασδήποτε μόλυνσης, για να χρησιμοποιηθεί. 

Τα θρεπτικά μέσα καλλιέργειας που χρησιμοποιήθηκαν και η σύστασή τους φαίνονται στους Πίνακες 
4, 5, 6, 7, 8. 

Πίνακας 4: Σύσταση θρεπτικού YPD 

Συστατικό 
Περιεκτικότητα βάρος 

κατά όγκο (% w/v) 

Εκχύλισμα Ζύμης (Yeast Extract) 1% 

Άνυδρη Γλυκόζη 2% 

Πεπτόνη 2% 

Πίνακας 5: Σύσταση θρεπτικού YNB 

Συστατικό 
Περιεκτικότητα βάρος 

κατά όγκο (% w/v) 

Yeast Nitrogen Base (YNB) 3.4% 

Θειικό Αμμώνιο 10% 

Πίνακας 6: Σύσταση σύνθετου θρεπτικού μέσου ρυθμιστικού διαλύματος γλυκερόλης BMGY (Buffered Glycerol Complex 
Medium) 

Συστατικό 
Περιεκτικότητα βάρος 

κατά όγκο (% w/v) 

Εκχύλισμα Ζύμης (Yeast Extract) 1% 

Πεπτόνη 2% 

Ρυθμιστικό διάλυμα 
φωσφορικών αλάτων 1Μ 

10% 

Διάλυμα YNB 10% 

Διάλυμα γλυκερόλης 10% 10% 

Διάλυμα Βιοτίνης 0.02% 0.2% 
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Πίνακας 7: Σύσταση σύνθετου θρεπτικού μέσου ρυθμιστικού διαλύματος μεθανόλης BMMY (Buffered Methanol Complex 
Medium) 

Συστατικό Περιεκτικότητα  

Εκχύλισμα Ζύμης (Yeast Extract) 1% w/v 

Πεπτόνη 2% w/v 

Ρυθμιστικό διάλυμα 
φωσφορικών αλάτων 1Μ 

10% w/v 

Διάλυμα YNB 10% w/v 

Μεθανόλη 0.5% v/v 

Διάλυμα Βιοτίνης 0.02% 0.2% w/v 

Πίνακας 8: Σύσταση διαλύματος PTM4 Trace Elements 

Συστατικό Ποσότητα στα 100 mL 

CuSO4∗5 H2O 0.2 g 

NaI 0.008 g 

MnSO4∗4 H2O 0.3 g 

Na2MoO4∗2 H2O 0.02 g 

Βορικό οξύ 0.002 g 

CaSO4∗2 H2O 0.05 g 

CoCl2 0.05 g 

ZnCl2 0.7 g 

FeSO4∗7 H2O 2.2 g 

Βιοτίνη 0.02 g 

H2SO4 0.1 mL 

Τρυβλία – Στερεές Καλλιέργειες 

Για την παρασκευή θρεπτικού υλικού για τα τρυβλία Petri παρασκευάζεται το θρεπτικό YPD όπως 
περιγράφεται παραπάνω, με την διαφορά ότι προστίθεται επιπλέον άγαρ σε περιεκτικότητα βάρος 
κατά όγκο 2%, χωρίς ανάδευση του μίγματος, έτσι ώστε να πήξει το θρεπτικό. Υπολογίζεται ότι για 
κάθε τρυβλίο απαιτούνται περίπου 25 mL θρεπτικού υλικού. Το μίγμα αποχύνεται μέσα σε 
αποστειρωμένα τρυβλία Petri και έπειτα αφήνεται για μισή περίπου ώρα σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος ώστε να πήξει το θρεπτικό υλικό. 

Προκαλλιέργειες – Υγρές Καλλιέργειες 

Για τις προκαλλιέργειες χρησιμοποιούνται δύο ειδών θρεπτικά υλικά ανάλογα με την πρωτεΐνη που 
παράγεται κάθε φορά: το YPD για την ΑΑ9 LPMO και το BMGY για την ΑΑ16 LPMO. Η επιλογή των 
θρεπτικών αυτών βασίζεται στους πλασμιδιακούς φορείς έκφρασης που χρησιμοποιήθηκαν, ο 
pGAPZA για την συνεχή έκφραση της ΑΑ9 LPMO και ο pPICZC για την επαγωγική έκφραση με 
μεθανόλη της ΑΑ16 LPMO. 

Για την παρασκευή των θρεπτικών υλικών YPD και BMGY ακολουθείται η διαδικασία όπως 
περιγράφεται παραπάνω, με την διαφορά ότι στο θρεπτικό ΥPD προστίθεται επιπλέον ρυθμιστικό 
διάλυμα φωσφορικών αλάτων 1 Μ σε περιεκτικότητα βάρος κατά όγκο 10% w/v (τελική συγκέντρωση 
100 mM), έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί το pH. Σημειώνεται ότι η βιοτίνη που χρησιμοποιείται 
αποστειρώνεται με φίλτρο Nylon 0.2 μm και προστίθεται αργότερα. 



28 
 

Σε ορισμένες καλλιέργειες επιλέχθηκε αυξημένη συγκέντρωση αλατιού στο διάλυμα YNB και πιο 
συγκεκριμένα διπλάσια, επομένως υπολογίστηκε συγκέντρωση 20% w/v θειικού αμμωνίου. Η 
αυξημένη συγκέντρωση θειικού αμμωνίου συντελεί στην μείωση ή και την αποφυγή του φαινομένου 
της πρωτεόλυσης. Η παρουσία αλατιού προκαλεί εξαλάτωση και έτσι η πρωτεΐνη καταβυθίζεται, με 
αποτέλεσμα οι πρωτεάσες να μην μπορούν να δράσουν σε αυτήν.  Κατά συνέπεια, παρατηρούνται 
και υψηλότερα επίπεδα έκφρασης, άρα και παραγωγής του ενζύμου (Karnaouri et al., 2018). 

Καλλιέργειες – Υγρές Καλλιέργειες 

Για τις καλλιέργειες χρησιμοποιούνται δύο ειδών θρεπτικά υλικά ανάλογα με την πρωτεΐνη που 
παράγεται κάθε φορά: το YPD για την ΑΑ9 LPMO και το BMMY για την ΑΑ16 LPMO. Για την 
παρασκευή των θρεπτικών υλικών YPD και BMΜY ακολουθείται η διαδικασία όπως περιγράφεται 
παραπάνω, με την διαφορά ότι στο θρεπτικό ΥPD προστίθεται επιπλέον ρυθμιστικό διάλυμα 
φωσφορικών αλάτων 1 Μ σε περιεκτικότητα βάρος κατά όγκο 10% w/v (τελική συγκέντρωση 100 
mM) έτσι ώστε να διατηρείται το pH της καλλιέργειας σταθερό και να μεγιστοποιείται η έκφραση. 
Σημειώνεται ότι η μεθανόλη και η βιοτίνη δεν αποστειρώνονται μαζί με τα υπόλοιπα συστατικά και 
προστίθενται αργότερα. Πιο συγκεκριμένα η βιοτίνη προστίθεται σε μία δόση στην αρχή, ενώ η 
ποσότητα μεθανόλης (0.5% v/v) προστίθεται καθημερινά στην καλλιέργεια.  

Εμβολιασμός Τρυβλίου 

Ο εμβολιασμός των τρυβλίων γίνεται πάντοτε σε αποστειρωμένο θάλαμο (laminar flow hood). Με 
αποστειρωμένο τιπ της πιπέτας, το οποίο περνιέται και από φλόγα, λαμβάνεται δείγμα του εκάστοτε 
στελέχους και εναποτίθεται πάνω στο θρεπτικό υλικό του τρυβλίου. Το τρυβλίο αφού κλειστεί με το 
καπάκι του αφήνεται για επώαση στους 37 oC για μία ημέρα.  

Εμβολιασμός Προκαλλιέργειας  

Ο εμβολιασμός των προκαλλιεργειών γίνεται πάντοτε σε αποστειρωμένο θάλαμο (laminar flow 
hood). Χρησιμοποιούνται αποστειρωμένες κωνικές φιάλες με αποστειρωμένα καπάκια. Με 
αποστειρωμένο τιπ της πιπέτας, το οποίο περνιέται και από φλόγα, λαμβάνεται δείγμα από το 
εκάστοτε τρυβλίο που περιέχει το επιθυμητό στέλεχος και εναποτίθεται μέσα στο θρεπτικό υλικό της 
προκαλλιέργειας. Η προκαλλιέργεια τοποθετείται σε επωαστήρα υπό ανάδευση (180 rpm) στους 27 
oC και αφήνεται για περίπου 16 ώρες. Η συγκεκριμένη θερμοκρασία των 27 oC επιλέγεται καθώς είναι 
η βέλτιστη θερμοκρασία για την ανάπτυξη της ζύμης P. pastoris, η οποία χρειάζεται μεγάλες 
ποσότητες οξυγόνου (ανάδευση) και θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη από 30 oC. Σημειώνεται ότι για 
συγκεκριμένο όγκο προκαλλιέργειας, χρησιμοποιούνται κωνικές φιάλες με τετραπλάσια 
χωρητικότητα έτσι ώστε τα ¾ του όγκου τους να καταλαμβάνονται από αέρα και επομένως να 
αναπτυχθεί η ζύμη υπό αερόβιες συνθήκες. Αφού περάσουν οι απαιτούμενες ώρες επώασης της 
προκαλλιέργειας, μετριέται η συγκέντρωση κυττάρων (OD600nm) αυτής στο φωτόμετρο. Επιλέγεται 
κατάλληλος όγκος της προκαλλιέργειας έτσι ώστε η τελική συγκέντρωση κυττάρων να αντιστοιχεί σε 
οπτική πυκνότητα OD600nm = 1. Η ογκομετρημένη προκαλλιέργεια φυγοκεντρείται, το υπερκείμενο 
υγρό αποχύνεται και συλλέγονται τα κύτταρα. Συνήθως, για προκαλλιέργεια τοποθετούνταν 4 
κωνικές φιάλες με 50 mL θρεπτικό υλικό, δηλαδή προέκυπταν συνολικά 200 mL προκαλλιέργειας. 
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Εικόνα 6: Προκαλλιέργειες με θρεπτικό υλικό BMGY 

Εμβολιασμός Καλλιέργειας   

Ο εμβολιασμός των καλλιεργειών γίνεται πάντοτε σε αποστειρωμένο θάλαμο (laminar flow hood). 
Χρησιμοποιούνται αποστειρωμένες κωνικές φιάλες με αποστειρωμένα καπάκια. Τα κύτταρα της 
προκαλλιέργειας επαναιωρούνται σε θρεπτικό υλικό καλλιέργειας και έπειτα προστίθενται στην 
καλλιέργεια. Η καλλιέργεια τοποθετείται σε επωαστήρα υπό ανάδευση (180 rpm) για 80 ώρες, 
δηλαδή τέσσερις περίπου ημέρες στους 27 oC. Σημειώνεται ότι για συγκεκριμένο όγκο καλλιέργειας, 
χρησιμοποιούνται κωνικές φιάλες με τετραπλάσια χωρητικότητα για να επιτυγχάνονται οι αερόβιες 
συνθήκες ανάπτυξης της ζύμης. Συνήθως, για καλλιέργεια τοποθετούνταν 4 κωνικές φιάλες με 500 
mL θρεπτικό υλικό, δηλαδή προέκυπταν συνολικά 2 λίτρα καλλιέργειας. 

 

Εικόνα 7: Καλλιέργειες μετά το πέρας των τεσσάρων ημερών 
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Εικόνα 8: Καλλιέργειες τοποθετημένες στον επωαστήρα 

Στην καλλιέργεια προστίθεται και διάλυμα χαλκού (CuSO4), έτσι ώστε να διασφαλιστεί η εξής 
στοιχειομετρία: 1 μόριο ενεργού κέντρου του μέταλλο-ενζύμου απαιτεί 1 μόριο χαλκού. Σημειώνεται 
ότι ίχνη χαλκού υπάρχουν ήδη στο θρεπτικό μέσο. Πιο συγκεκριμένα, ο χαλκός τελικά στην 
καλλιέργεια θα έχει συγκέντρωση 25 μM, επομένως αρχικά παρασκευάζεται ένα διάλυμα 
συγκέντρωσης 100 mM, το οποίο αραιώνεται στα 20 mΜ. Το τελευταίο αραιωμένο διάλυμα 
αποστειρώνεται με φίλτρο Nylon 0.2μm και λαμβάνεται ορισμένος όγκος του έτσι ώστε η τελική 
συγκέντρωση χαλκού να είναι η επιθυμητή. Για την παρασκευή όλων των διαλυμάτων χαλκού 
χρησιμοποιείται υπερκάθαρο νερό.  

Στην καλλιέργεια, αντί για χαλκό, μπορεί να προστεθεί και διάλυμα PTM4 Trace Elements για τον 
εμπλουτισμό του θρεπτικού μέσου. Η αναλογία με την οποία προστίθεται είναι η εξής: σε 1 λίτρο 
καλλιέργειας αντιστοιχούν 4 mL διαλύματος PTM4 Trace Elements. 

Διαλογή ανασυνδυασμένων αποικιών (Screening) 

Για να επιλεχθεί το επιθυμητό και βέλτιστο ανασυνδυασμένο στέλεχος και να παραχθεί, πρώτα 
γίνεται μία διαδικασία διαλογής (screening). Ουσιαστικά, καλλιεργούνται σε τρυβλίο τα διάφορα 
στελέχη της ίδιας πρωτεΐνης, έπειτα σε προκαλλιέργειες και τέλος σε καλλιέργειες. Τα υπερκείμενα 
των καλλιεργειών αυτών συλλέγονται και οδηγούνται προς καθαρισμό και συμπύκνωση. Τελικά 
επιλέγονται τα στελέχη εκείνα, των οποίων οι καλλιέργειες οδήγησαν σε υψηλή πρωτεϊνική 
συγκέντρωση και ενεργή πρωτεΐνη. 

 

Εικόνα 9: Τρυβλίο με θρεπτικό μέσο YPD 
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Stock καλλιέργειες και φύλαξη στελεχών 

Τα χρησιμοποιούμενα στελέχη της P. pastoris, είτε είναι μετασχηματισμένα είτε όχι, φυλάσσονται 
για μεγάλα χρονικά διαστήματα στην υπερκατάψυξη στους -80 oC. Μονές αποικίες των στελεχών 
αυτών αναπτύσσονται σε θρεπτικό μέσο YPD, για 16 ώρες στους 30 oC. Μετά το πέρας των 16 ωρών, 
οι καλλιέργειες φυγοκεντρούνται και τα κύτταρά τους συλλέγονται με φυγοκέντρηση. 
Επαναιωρούνται σε διάλυμα YPD που περιέχει 15% w/v γλυκερόλη, έτσι ώστε η τελική OD600nm να 
είναι 50-100 (περίπου 2.5 – 5.0 x 109 κύτταρα/mL). 

Καθαρισμός ενζύμου 

Παραλαβή και συμπύκνωση υπερκείμενου υγρού καλλιέργειας 

Μετά το πέρας των τεσσάρων ημερών, η καλλιέργεια αφαιρείται από τον επωαστήρα και 
φυγοκεντρείται σε ψυχόμενη φυγόκεντρο για 20 λεπτά στις 1400 rpm στους 4 oC. Το μελετούμενο 
ένζυμο εκκρίνεται εξωκυτταρικά, για αυτό και λαμβάνεται το υπερκείμενο υγρό έπειτα από την 
φυγοκέντρηση της καλλιέργειας, προκειμένου να συμπυκνωθεί και να απομονωθεί η 
ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη από τις υπόλοιπες εκκρινόμενες πρωτεΐνες της ζύμης.  Το υγρό αυτό 
οδηγείται προς διήθηση υπό κενό με χάρτινο ηθμό, ενώ ακολούθησαν δύο διαδοχικές διηθήσεις υπό 
κενό σε φίλτρο διαμέτρου 0.45 μm και 0.22 μm, έτσι ώστε να απομακρυνθούν τυχόν κυτταρικά 
θραύσματα. Τονίζεται πως καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας το υπερκείμενο υγρό διατηρείται 
σε πάγο για την διασφάλιση της σταθερότητας του ενζυμικού περιεχομένου του. 

 

Εικόνα 10: Πειραματική διάταξη διήθησης υπό κενό 

Ακολουθεί η συμπύκνωση του υπερκείμενου υγρού καλλιέργειας η οποία έγινε με δύο τρόπους: 

 είτε με χρήση συσκευής υπερδιήθησης Amicon Stirred Cell 8400 με μεμβράνες PM-10 και 
PM-30, Millipore (Η.Π.Α.) (Normal Flow Filtration), 

 είτε με χρήση περισταλτικής αντλίας και κασετών Pellicon με μέγεθος πόρων 10 και 30 kDa 
(Tangential Flow Filtration). 
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Εικόνα 11: Σύγκριση της υπερδιήθησης με συσκευή υπερδιήθησης Amicon Stirred Cell 8400 (αριστερά) και της 
υπερδιήθησης με περισταλτική αντλία και κασέτες (δεξιά) 

Οι μεμβράνες και οι κασέτες αυτές συγκρατούν μόρια μεγαλύτερα από τη διάμετρο των πόρων τους 
και επιτρέπουν την διέλευση μακρομορίων μοριακού βάρους μικρότερου από 10 ή 30 kDa 
αντίστοιχα. Με την υπερδιήθηση επιτυγχάνεται η απομάκρυνση σακχάρων, νουκλεοτιδίων, μη 
υδατικών διαλυτών και άλλων σωματιδίων χαμηλού μοριακού βάρους. Η πρωτεΐνη που πρόκειται να 
απομονωθεί έχει μοριακό βάρος μεγαλύτερο των 10 kDa και έτσι συγκρατείται από την μεμβράνη. 
Μετά την υπερδιήθηση, από το αρχικό διάλυμα έχουν προκύψει δύο κλάσματα: ένα που διαπέρασε 
την μεμβράνη (Permeate) και ένα που κρατήθηκε από αυτήν (Retentate). Είναι σημαντικό, κατά την 
υπερδιήθηση, να λαμβάνονται δείγματα και από τα δύο κλάσματα (Permeate, Retentate), ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα και να μετράται η πρωτεϊνική τους συγκέντρωση, έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται 
ότι δεν υπάρχουν απώλειες και πως η διαδικασία προχωρά ομαλά. Το πρώτο κλάσμα απορρίπτεται 
καθώς δεν περιέχει την ζητούμενη πρωτεΐνη, ενώ το δεύτερο κλάσμα συλλέγεται και αποτελεί το 
συμπυκνωμένο διάλυμα που περιέχει την πρωτεΐνη. Με την συμπύκνωση επιτυγχάνεται μείωση του 
όγκου του υπερκείμενου υγρού από τα 2 L στα 50 mL. Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της 
συμπύκνωσης, είτε αυτή έγινε με την συσκευή Amicon είτε με την χρήση περισταλτικής αντλίας, το 
διάλυμα που περιείχε το ένζυμο διατηρούταν σε πάγο. Οι μεμβράνες Millipore και οι κασέτες 
Pellicon, καθαρίζονται με την διέλευση απιονισμένου νερού και έπειτα διαλύματος NaOH 0.1 mM. Η 
μεμβράνη Millipore αποθηκεύεται σε υδατικό διάλυμα 20% vol αιθανόλης. Παρότι το θεωρητικό 
μοριακό βάρος της πρωτεΐνης είναι της τάξης των 20 kDa, λόγω γλυκοζυλίωσης, το πραγματικό 
μοριακό βάρος της πρωτεΐνης με βάση την ηλεκτροφόρηση στο πήκτωμα SDS – PAGE έχει την τιμή 
των 40 kDa, για αυτό και χρησιμοποιούνται μεμβράνες των 30 kDa με ασφάλεια.  

 

Εικόνα 12: Διάταξη και μηχανισμός λειτουργίας συσκευής υπερδιήθησης 
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Εικόνα 13: Πειραματική διάταξη περισταλτικής αντλίας υπερδιήθησης 

 

Εικόνα 14: Κασέτα μεμβράνης υπερδιήθησης που επιτρέπει την διέλευση μακρομορίων μοριακού βάρους μικρότερου από 
10 ή 30 kDa 

Εξισορρόπηση με διαπίδυση  

Μετά την συμπύκνωση του πρωτεϊνικού διαλύματος ακολουθεί η εξισορρόπηση του στο κατάλληλο 
ρυθμιστικό διάλυμα με τη μέθοδο της διαπίδυσης από ημιπερατές μεμβράνες κυτταρίνης (Dialysis). 
Η αρχή της μεθόδου βασίζεται στο φαινόμενο της ώσμωσης. Ανάλογα με τα όρια μοριακής 
διαπερατότητας μιας πορώδους μεμβράνης διαπίδυσης, μόνο διαλυμένες ουσίες μικρού μοριακού 
βάρους μετακινούνται από περιοχές υψηλής συγκέντρωσης σε περιοχές χαμηλής συγκέντρωσης, 
μέσω της μεμβράνης, από το ένα διάλυμα στο άλλο, έως την αποκατάσταση δυναμικής ισορροπίας. 
Πρόκειται ουσιαστικά για μία μέθοδο διαχωρισμού, με σκοπό να απομακρυνθούν ορισμένα 
ανεπιθύμητα μικρά μόρια από το διάλυμα και έτσι να επιτευχθεί η εξισορρόπηση του πρωτεϊνικού 
διαλύματος σε ρυθμιστικό διάλυμα συμβατό με τα περαιτέρω βήματα του καθαρισμού. Στην 
προκειμένη περίπτωση εξισορροπείται σε ρυθμιστικό διάλυμα Talon (1Χ), καθώς θα ακολουθήσει 
καθαρισμός του ενζύμου με χρωματογραφία στηλών εξισορροπημένων στο συγκεκριμένο 
ρυθμιστικό διάλυμα. Το συγκεκριμένο ρυθμιστικό διάλυμα προκύπτει από την αραίωση του πυκνού 
ρυθμιστικού διαλύματος Talon (10X) σε αναλογία 1:10. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν 
ημιπερατές μεμβράνες κυτταρίνης (Dialysis tubing cellulose membrane, flat width 25 mm, 12000 Da, 
Sigma-Aldrich, Η.Π.Α.). Οι μεμβράνες αυτές αρχικά ενυδατώνονται για 15 λεπτά σε βραστό 
υπερκάθαρο νερό. Αφού ενυδατωθούν, πληρώνονται περίπου μέχρι τη μέση ή τα 2/3 με το ενζυμικό 
διάλυμα και σφραγίζονται έτσι ώστε να μην υπάρχει διαρροή του διαλύματος. Η μεμβράνη που 
περιέχει το ενζυμικό διάλυμα (περίπου 50 ml) βυθίζεται σε ορισμένο όγκο του ρυθμιστικού 
διαλύματος Talon (1X) (περίπου 5 λίτρα) και αφήνεται για περίπου 16 ώρες, στους 4 oC. Σημειώνεται 
ότι για να υπολογιστεί ο όγκος αυτός, λαμβάνεται υπόψη ότι απαιτείται 100 φορές μεγαλύτερος 
όγκος ρυθμιστικού διαλύματος σε σχέση με το δείγμα, δηλαδή τα 10 ml δείγματος απαιτούν 1000 
mL ρυθμιστικού διαλύματος. 
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Εικόνα 15: Μηχανισμός λειτουργίας εξισορρόπησης με διαπίδυση (Dialysis) 

 

Εικόνα 16: Πειραματική διάταξη εξισορρόπησης με διαπίδυση (Dialysis) 

Απομόνωση ενζύμου με Χρωματογραφία Συγγένειας Ακινητοποιημένου Μετάλλου (Immobilized 
Metal Affinity Chromatography, IMAC) 

Η χρωματογραφία συγγένειας ακινητοποιημένου μετάλλου είναι μια μέθοδος που στηρίζεται στην 
αντιστρεπτή αλληλεπίδραση μεταξύ ορισμένων αμινοξέων των πρωτεϊνών και ιόντων μετάλλων που 
βρίσκονται ακινητοποιημένα σε στήλες ρητίνης. Ανάλογα με το ιόν που είναι ακινητοποιημένο, 
πλευρικές ομάδες διαφορετικών αμινοξέων εμπλέκονται στη δημιουργία δεσμών και τη δέσμευση 
της πρωτεΐνης στη στήλη. Ευρέως διαδεδομένα είναι τα ιόντα μετάλλων και ψευδαργύρου που 
προσδένουν πρωτεΐνες αμινοξέα ιστιδίνης, κυστεΐνης και τρυπτοφάνης. Ειδικότερα, σε αλκαλικό 
περιβάλλον, πρωτεϊνικά μόρια που φέρουν στην αλληλουχία τους έξι συνεχόμενα αμινοξέα ιστιδίνης 
(6 X His-tag), προσδένονται σε κατιόντα μετάλλου (Ni2+, Co2+, Zn2+, Cu2+), λόγω του αρνητικού φορτίου 
των αμινοξικών καταλοίπων.  

Για την απομόνωση της μελετούμενης πρωτεΐνης από το συμπυκνωμένο και εξισορροπημένο 
πρωτεϊνικό διάλυμα γίνεται χρήση στήλης βαρύτητας (Biorad, Η.Π.Α.) η οποία περιέχει όγκο 4 mL 
(CV: Column Volume) ρητίνη ακινητοποιημένων ιόντων κοβαλτίου Talon® Metal Affinity Resin 
(Clontech, Η.Π.Α). Η ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη συγκρατείται από την στήλη κοβαλτίου, ενώ οι 
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υπόλοιπες πρωτεΐνες εκλούονται αρχικά από την στήλη καθώς δεν φέρουν τις 6 ιστιδίνες. Ο όγκος 
(CV) της ρητίνης στη στήλη αποτελεί την στατική φάση της και έτσι καθορίζει τους όγκους της κινητής 
φάσης που πρέπει να διέλθουν από την στήλη για την εξισορρόπησή της και την έκλουση των 
πρωτεϊνών. Η διαδικασία καθαρισμού της πρωτεΐνης με χρήση στήλης περιλαμβάνει: την 
εξισορρόπηση της μήτρας της στήλης, την φόρτωση του δείγματος, την έκπλυση για να 
απομακρυνθούν τα ανεπιθύμητα πρωτεϊνικά μόρια, την έκλουση της μελετούμενης πρωτεΐνης, το 
ξέπλυμα της στήλης και την αποθήκευση αυτής. 

Σημειώνεται ότι η στήλη αποθηκεύεται κάθε φορά με διάλυμα 20% v/v αιθανόλης, επομένως για να 
επαναχρησιμοποιηθεί θα πρέπει να διέλθει μέσω αυτής το αποθηκευμένο διάλυμα αιθανόλης και 
όγκος ίσος με 1 CV απιονισμένου νερού έτσι ώστε να ξεπλυθεί. 

Πιο συγκεκριμένα τα βήματα καθαρισμού είναι τα εξής:  

1. Εξισορρόπηση της μήτρας της στήλης 

Αρχικά, η μήτρα της στήλης εξισορροπείται με την διέλευση 3 CV ρυθμιστικού διαλύματος Talon (1X), 
δηλαδή περίπου 12 mL. 

2. Φόρτωση του δείγματος 

Έπειτα, φορτώνεται το δείγμα στην στήλη, δηλαδή το συμπυκνωμένο και εξισορροπημένο σε 
ρυθμιστικό διάλυμα Talon (1X) πρωτεϊνικό διάλυμα. Κατά την διέλευση του δείγματος από την στήλη, 
η μελετούμενη πρωτεΐνη θα δεσμευτεί στην ρητίνη καθώς διαθέτει 6 ιστιδίνες στο άκρο της (6-His 
Tag). Πιο συγκεκριμένα η πρωτεΐνη προσδένεται στα κατιόντα κοβαλτίου της στήλης. Όσο διέρχεται 
το δείγμα από την στήλη, συλλέγεται το κλάσμα που εξέρχεται από αυτήν (Flow Through). Αφού 
συλλεχθεί το κλάσμα αυτό, τοποθετείται στον πάγο. 

3. Έκπλυση για την απομάκρυνση των ανεπιθύμητων πρωτεϊνικών μορίων 

Στη συνέχεια, πραγματοποιείται έκπλυση της στήλης με την διέλευση 10 mL ρυθμιστικού διαλύματος 
Talon (1X). Κατά αυτόν τον τρόπο απομακρύνονται ορισμένα μη επιθυμητά πρωτεϊνικά μόρια, τα 
οποία δεν προσδένονται στην ρητίνη. Όσο διέρχεται το ρυθμιστικό διάλυμα από την στήλη, 
συλλέγεται το κλάσμα που εξέρχεται από αυτήν (Wash). Αφού συλλεχθεί το κλάσμα αυτό, 
τοποθετείται στον πάγο. 

Για να απομακρυνθούν τυχόν πρωτεΐνες οι οποίες έχουν προσδεθεί έστω και ελαφρώς στην ρητίνη, 
χρησιμοποιείται διάλυμα ιμιδαζολίου συγκέντρωσης 5 mM με βάση το ρυθμιστικό διάλυμα Talon 
(1X). Πιο συγκεκριμένα, διέρχονται από την στήλη 5 mL του διαλύματος αυτού και συλλέγεται το 
κλάσμα που εξέρχεται. Αφού συλλεχθεί το κλάσμα αυτό, τοποθετείται στον πάγο. 

4. Έκλουση της μελετούμενης πρωτεΐνης 

Στο στάδιο αυτό εκλούεται και συλλέγεται η ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη. Αυτό γίνεται με χρήση 
διαλύματος ιμιδαζολίου συγκέντρωσης 100 mM με βάση το ρυθμιστικό διάλυμα Talon (1X). Η 
πρωτεΐνη αποδεσμεύεται με σταδιακά αυξανόμενη συγκέντρωση ιμιδαζολίου, το οποίο 
ανταγωνίζεται τα κατάλοιπα ιστιδίνης για πρόσδεση στα ιόντα μετάλλου, απελευθερώνοντας έτσι τα 
προσδεμένα μόρια. Ουσιαστικά, οι θέσεις πρόσδεσης του ενζύμου στην στήλη καταλαμβάνονται από 
τα μόρια του ιμιδαζολίου. Το ιμιδαζόλιο παρουσιάζει παρόμοια δομή με την πλευρική ομάδα της 
ιστιδίνης και ανταγωνίζεται με αυτή για την πρόσδεση στο ηλεκτροθετικό ιόν του κοβαλτίου της 
στήλης. Το διάλυμα ιμιδαζολίου, όγκου 20 mL περίπου, προστίθεται στην στήλη ανά 2 mL και 
συλλέγονται τα αντίστοιχα εξερχόμενα κλάσματα σε σωλήνες τύπου eppendorf. Έτσι η μελετούμενη 
πρωτεΐνη θα βρίσκεται σε κλάσματα των 2 mL υψηλής συγκέντρωσης. Τα κλάσματα τοποθετούνται 
κατευθείαν στον πάγο μετά τη συλλογή τους, έτσι ώστε να παραμένει σταθερό το ένζυμο.  
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5. Ξέπλυμα της στήλης 

Η στήλη ξεπλένεται με την διέλευση 4 CV απιονισμένου νερού, δηλαδή περίπου 15 mL.  

6. Αποθήκευση της στήλης 

Η στήλη αποθηκεύεται σε διάλυμα αιθανόλης 20% v/v, στους 4οC.  

Από την διαδικασία του καθαρισμού της πρωτεΐνης με τη μέθοδο της χρωματογραφίας συγγένειας 
ακινητοποιημένου μετάλλου προέκυψαν ορισμένα κλάσματα χωρίς την επιθυμητή πρωτεΐνη (Flow 
Through, Wash, Κλάσματα διαλύματος ιμιδαζολίου συγκέντρωσης 5 mM), τα οποία συλλέχθηκαν για 
ασφάλεια, σε περίπτωση που υπήρχε κάποιο πρόβλημα στον καθαρισμό και η πρωτεΐνη εκλουόταν 
νωρίτερα. Τα κλάσματα ενδιαφέροντος είναι αυτά που προέκυψαν μετά την διέλευση του 
διαλύματος ιμιδαζολίου 100 mM και συλλέχθηκαν σε σωλήνες τύπου eppendorf ανά 2 mL, πρόκειται 
για περίπου 9 κλάσματα των 2 mL. Μετά την κλασματοσύλλεξη, κρατούνται τα κλάσματα με υψηλή 
πρωτεϊνική συγκέντρωση (μετρημένη στο Microplate Reader Spectra Max 250, Molecular Devices 
(Η.Π.Α.), σε UV plate, στα 280 nm). Επομένως, μετά τον καθαρισμό παραλαμβάνεται τελικά το 
καθαρό ένζυμο και έχει όγκο περίπου 15 mL.  

 
Εικόνα 17: Πειραματική διάταξη χρωματογραφίας συγγένειας ακινητοποιημένου μετάλλου 
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Εικόνα 18: Απεικόνιση του τρόπου πρόσδεσης της ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης στη στήλη κοβαλτίου 

 
Εικόνα 19: Διαδικασία και στάδια χρωματογραφίας συγγένειας ακινητοποιημένου μετάλλου 

Εξισορρόπηση και εξαλάτωση με διαπίδυση  

Μετά τον καθαρισμό του ενζύμου, θα πρέπει αυτό να εξισορροπιστεί σε ρυθμιστικό διάλυμα TrisHCl 
και να αφαλατωθεί έτσι ώστε να αποθηκευτεί. Ακολουθείται και πάλι η διαδικασία της διαπίδυσης 
από ημιπερατές μεμβράνες κυτταρίνης (Dialysis), δηλαδή η μεμβράνη που περιέχει το ένζυμο 
(περίπου 15 mL) βυθίζεται σε ρυθμιστικό διάλυμα Tris-HCl (περίπου 1.5 L) συγκέντρωσης 20 mM pH 
8 και εξισορροπείται υπό αργή ανάδευση στους 4 oC για περίπου 16 ώρες. Σημειώνεται ότι για να 
υπολογιστεί ο όγκος του ρυθμιστικού διαλύματος, λαμβάνεται υπόψη ότι απαιτείται 100 φορές 
μεγαλύτερος όγκος ρυθμιστικού διαλύματος σε σχέση με το δείγμα, δηλαδή τα 10 mL δείγματος 
απαιτούν 1000 ml ρυθμιστικού διαλύματος. 

Ποσοτικός προσδιορισμός της πρωτεΐνης  

Με τις πειραματικές διαδικασίες που περιγράφηκαν παραπάνω παράχθηκαν και καθαρίστηκαν δύο 
LPMOs, μία της οικογένειας ΑΑ9 και μία της οικογένειας ΑΑ16. Στα δύο αυτά ένζυμα εφαρμόστηκαν 
μέθοδοι ποσοτικού προσδιορισμού. 
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Χρωματομετρική μέθοδος Bradford 

Η μέθοδος Bradford αποτελεί μία γρήγορη, εύκολη, αξιόπιστη χρωματομετρική μέθοδο για την 
μέτρηση της πρωτεϊνικής συγκέντρωσης. Χρησιμοποιείται η όξινη χρωστική ένωση Coomassie 
Brilliant Blue G-250, η οποία μπορεί και προσδένεται σε βασικά και αρωματικά κατάλοιπα αμινοξέων 
(π.χ. αργινίνη, λυσίνη, ιστιδίνη) μέσω ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων με τις αμινομάδες τους και 
δεσμών van der Waals με τις καρβοξυλομάδες τους. Η πρόσδεση αυτή οδηγεί στην παραγωγή ενός 
έγχρωμου προϊόντος, ενός μπλε συμπλόκου. Η ένταση του χρώματος του συμπλόκου είναι ανάλογη 
της συγκέντρωσης της πρωτεΐνης που εντοπίζεται. Η χρωματομετρική μέθοδος Bradford μπορεί να 
εφαρμοστεί κατά την διάρκεια της διαλογής ανασυνδυασμένων αποικιών (screening), ακόμα και σε 
ακατέργαστα (crude) πρωτεϊνικά διαλύματα. Πιο συγκεκριμένα, στην συγκεκριμένη διπλωματική 
εργασία χρησιμοποιήθηκε τόσο κατά την διαλογή αποικιών, όσο και κατά την διάρκεια των 
καλλιεργειών για την παρακολούθηση της πρωτεϊνικής τους συγκέντρωσης.  

Η τιμή της συγκέντρωσης της πρωτεΐνης προκύπτει από την τιμή απορρόφησης του συμπλόκου 
πρωτεΐνη - χρωστική στα 595 nm και τη σύγκριση της μετρούμενης τιμής με πρότυπη καμπύλη 
βαθμονόμησης. Η πρότυπη καμπύλη κατασκευάζεται με χρήση διαλυμάτων γνωστών 
συγκεντρώσεων, προσθήκη διαλύματος Bradford και μέτρηση της απορρόφησης στα 595 nm. 

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: 

Αναμιγνύονται 250 μL πρότυπου διαλύματος Bradford και 8 μl πρωτεϊνικού δείγματος. Το μίγμα 
αφήνεται για 10 λεπτά στον πάγκο και έπειτα φωτομετρείται στο Microplate Reader Spectra Max 
250, Molecular Devices (Η.Π.Α.), στα 595nm. Σημειώνεται πως ως μηδενική απορρόφηση θεωρείται 
η απορρόφηση του τυφλού διαλύματος (blank), το οποίο αντί για 8 μL δείγματος περιέχει 8 μL 
απιονισμένου νερού, ενώ για κάθε δείγμα πραγματοποιούνται διπλές μετρήσεις για εξασφάλιση 
μεγαλύτερης αξιοπιστίας. Για την ποσοτικοποίηση της πρωτεϊνικής συγκέντρωσης, χρησιμοποιείται 
η πρότυπη καμπύλη αναφοράς για πρωτεϊνικά διαλύματα γνωστών συγκεντρώσεων, η οποία 
κατασκευάστηκε με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, με βάση την αλβουμίνη ορού βοδιού 
(Bovine Serum Albumin-BSA) και είναι η εξής: 

𝐴595𝑛𝑚 = 0.3056 ∗ 𝐶𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛 (
𝑚𝑔

𝑚𝐿
) + 0.574 (𝑅2 = 0.9143) 

 

Διάγραμμα 1: Πρότυπη καμπύλη Bradford με βάση την αλβουμίνη ορού βοδιού (BSA) 
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Φασματοσκοπική Μέθοδος με Απορρόφηση στα 280nm 

Η φασματοσκοπική μέθοδος αποτελεί μια εύκολη, σύντομη, μη καταστρεπτική για την πρωτεΐνη 
μέθοδο, η οποία απαιτεί μικρή ποσότητα του δείγματος. Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της 
πρωτεϊνικής συγκέντρωσης με βάση την απορρόφηση του πρωτεϊνικού διαλύματος στην περιοχή του 
υπεριώδους, συγκεκριμένα στα 280 nm. Σε αυτό το μήκος κύματος απορροφούν τα αρωματικά 
αμινοξικά κατάλοιπα των πρωτεϊνών, συνήθως τα κατάλοιπα τρυπτοφάνης και τυροσίνης, και έτσι 
εξασφαλίζεται υψηλή εκλεκτικότητα. Εφαρμόζεται όταν υπάρχει καθαρή πρωτεΐνη (άχρωμο 
διάλυμα), δηλαδή μετά τον καθαρισμό της πρωτεΐνης. Ο υπολογισμός της συγκέντρωσης του 
ενζύμου γίνεται με τον νόμο των Lambert-Beer, ο οποίος συσχετίζει την απορρόφηση με τη 
συγκέντρωση της πρωτεΐνης:  

𝛢280 = εο ∗ 𝑑 ∗ 𝐶 [
𝑚𝑜𝑙

𝐿
] → 

 C[
mg

ml
] =

𝛢280 ∗ MW

d ∗ εο
 

Όπου  C: η συγκέντρωση της πρωτεΐνης σε mg/ml 

A280: η απορρόφηση της πρωτεΐνης στα 280 nm 

MW: το μοριακό βάρος της πρωτεΐνης σε Dalton 

d: το μήκος της οπτικής διαδρομής σε cm 

εο: συντελεστής μοριακής απορροφητικότητας σε M-1cm-1 

Σημειώνεται ότι το μέγεθος d λαμβάνει την τιμή 0.67 cm όταν οι μετρήσεις της 
απορρόφησης πραγματοποιούνται στο Microplate Spectra Max 250 (Molecular 
Devices) με χρήση κυψελίδας χαλαζία οπτικής διαδρομής 1 cm και ο αντιδρών όγκος ισούται με 250 
μl. Εάν πρόκειται για ιδιαίτερα πυκνή πρωτεΐνη, γίνεται αραίωση του δείγματος έτσι ώστε η τιμή 
απορρόφησης στα 280nm να είναι αξιόπιστη. Ο συντελεστής μοριακής απορροφητικότητας εο 

υπολογίζεται βιοπληροφορικά για την εκάστοτε πρωτεΐνη με το βιοπληροφορικό εργαλείο 
ProtParam (https://web.expasy.org/protparam/).  

Από την συγκέντρωση του ενζύμου (mg/ml) μπορεί να προκύψει η μάζα του ενζύμου  (mg) που 
περιέχεται σε ορισμένο όγκο ενζυμικού διαλύματος, δηλαδή στον όγκο που παραλήφθηκε από τον 
καθαρισμό. 

𝑚 = 𝐶 ∗ 𝑉 

Όπου  m: η μάζα της πρωτεΐνης σε mg 

C: η συγκέντρωση της πρωτεΐνης σε mg/mL 

V: ο όγκος ενζυμικού διαλύματος σε mL 

Αφού από ορισμένο όγκο καλλιέργειας (2 λίτρα) παραλήφθηκαν συγκεκριμένα mg ενζύμου, μπορεί 
να γίνει η αναγωγή στο 1 λίτρο καλλιέργειας και έτσι να υπολογιστεί η παραγωγικότητα της 
καλλιέργειας σε mg ενζύμου. 

https://web.expasy.org/protparam/
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Η επιβεβαίωση της ύπαρξης της επιθυμητής πρωτεΐνης μετά την τελευταία εξισορρόπησή της σε 
ρυθμιστικό διάλυμα Tris-HCl γίνεται επομένως με μέτρηση της απορρόφησής της στο Microplate 
Reader Spectra Max 250, Molecular Devices (Η.Π.Α.), σε UV plate, στα 280 nm.  

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: 

Λαμβάνονται 250 μL πρωτεϊνικού διαλύματος.  Εάν πρόκειται για πυκνό διάλυμα, τότε γίνεται η 
κατάλληλη αραίωση, έτσι ώστε η τιμή απορρόφησης να είναι αξιόπιστη. Το δείγμα φωτομετρείται 
στο Microplate Reader Spectra Max 250, Molecular Devices (Η.Π.Α.), στα 280nm. Σημειώνεται πως ως 
μηδενική απορρόφηση θεωρείται η απορρόφηση του τυφλού διαλύματος (blank), το οποίο αντί για 
250 μL δείγματος περιέχει 250 μL απιονισμένου νερού ή το εκάστοτε ρυθμιστικό διάλυμα (Tris-HCl ή 
Talon) στο οποίο είναι εξισορροπημένο το ένζυμο, ενώ για κάθε δείγμα πραγματοποιούνται διπλές 
μετρήσεις για εξασφάλιση μεγαλύτερης αξιοπιστίας. 

Η καθαρή πρωτεΐνη, γνωστής συγκέντρωσης χωρίζεται σε κλάσματα (aliquots) και αποθηκεύεται 
στους 4 οC. Για να αποθηκευτεί για περισσότερο χρονικό διάστημα, το ένζυμο μπορεί να τοποθετηθεί 
και στην κατάψυξη. 

Ηλεκτροφορητικές τεχνικές 

Για τον προσδιορισμό του μοριακού βάρους του παραγόμενου ενζύμου, αλλά και για τον έλεγχο της 
καθαρότητάς του, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών σε πήκτωμα 
πολυακρυλαμιδίου υπό αποδιατακτικές συνθήκες (SDS-PAGE).  

Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου υπό αποδιατακτικές συνθήκες (SDS-
PAGE) 

Η ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου υπό αποδιατακτικές συνθήκες, 
παρουσία θειικού δωδεκυλικού νατρίου (SDS), αποτελεί μία ευρύτατα διαδεδομένη μέθοδο για τον 
διαχωρισμό πρωτεϊνικών μορίων, καθώς και για τον έλεγχο της καθαρότητάς τους. Ο διαχωρισμός 
και η ταυτοποίηση των πρωτεϊνών γίνεται με βάση το μοριακό τους βάρος.  

Το πολυακρυλαμίδιο είναι μια χημικά αδρανής ένωση, σταθερή σε μεγάλο εύρος pH, ιονικής ισχύος 
και θερμοκρασίας. Το πήκτωμα προκύπτει από τον πολυμερισμό του μονομερούς ακρυλαμιδίου σε 
μακριές αλυσίδες πολυακρυλαμιδίου καθώς και από τη δημιουργία εγκάρσιων διακλαδώσεων με 
ομάδες του δις-ακρυλαμιδίου (cross-linking). Ο πολυμερισμός του ακρυλαμιδίου επιτυγχάνεται με 
την παρουσία μιας χημικής ένωσης που παίζει το ρόλο του καταλύτη, του υπερθειικού αμμωνίου 
(APS) και ενός ενεργοποιητή, της Ν,Ν,Ν,’Ν’- τετραμέθυλο-αιθυλενο-διαμίνης (TEMED). Ανάλογα με 
το μέγεθος των μορίων που πρόκειται να διαχωριστούν καθορίζεται και το μέγεθος των πόρων του 
πηκτώματος. Κατά την παρασκευή του πηκτώματος πολυακρυλαμιδίου καθώς και κατά την 
προετοιμασία του προς διαχωρισμό δείγματος χρησιμοποιούνται κυρίως ιοντικά απορρυπαντικά 
(SDS) αλλά και αναγωγικοί παράγοντες (β-μερκαπτοαιθανόλη) η οποία δημιουργεί αποδιατακτικές 
συνθήκες (αναγωγή δισουλφιδικών δεσμών). Το SDS αποδιατάσσει τα μόρια των πρωτεϊνών μετά 
από θέρμανση, καθώς εξουδετερώνει τους δευτερεύοντες δεσμούς και συνδέεται με τα 
πολυπεπτίδια με σταθερό λόγο βάρους. Με τον τρόπο αυτό εξουδετερώνεται το φορτίο του 
πολυπεπτιδίου, μιας και το ενδογενές φορτίο του μορίου είναι ελάχιστο σε σύγκριση με το αρνητικό 
φορτίο του συνδεδεμένου SDS. Έτσι, η κινητικότητα των πολυπεπτιδίων είναι αντιστρόφως ανάλογη 
προς το μοριακό τους βάρους. 

Σε μία τυπική ηλεκτροφόρηση σε αποδιατακτικές συνθήκες (SDSPolyAcrylamide Gel Electrophoresis, 
SDS-PAGE) οι πρωτεΐνες διαχωρίζονται κυρίως με βάση τη μάζα τους. Το μίγμα των πρωτεϊνών πρώτα 
διαλύεται σε διάλυμα δωδεκακυλοθειικού νατρίου (SDS), ενός ανιονικού απορρυπαντικού που 
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αποδιατάσσει τις πρωτεΐνες και τις φορτίζει αρνητικά. Προστίθεται επίσης μερκαπτοαιθανόλη ή 
διθειοθρειτόλη, που ανάγουν τους δισουλφιδικούς δεσμούς, οι οποίοι αναπτύσσονται ανάμεσα σε 
δύο ομάδες -SH κυστεϊνών της ίδιας ή δύο διαφορετικών πολυπεπτιδικών αλυσίδων και η 
αποδιάταξη ολοκληρώνεται με θέρμανση. Οι μικρές πρωτεΐνες μετακινούνται εύκολα διαμέσου του 
πηκτώματος ενώ οι μεγάλες μένουν στην κορυφή κοντά στο σημείο εκκίνησης. Τα σύμπλοκα SDS 
αποδιαταγμένης πρωτεΐνης ηλεκτροφορούνται με κατεύθυνση από την κάθοδο προς την άνοδο. 
Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτροφορητικής διαδρομής (που κρίνεται από το μέτωπο του διαλύτη) 
οι πρωτεΐνες στο πήκτωμα εμφανίζονται με χρώση κυανού του Coomassie, χρώση αργύρου, ή χρώση 
ειδική για τα σιαλικά οξέα των γλυκοφορινών.  

Για την ηλεκτροφόρηση χρησιμοποιήθηκε η συσκευή Mini-PROTEAN® Tetra Electrophoresis System 
(Biorad, Η.Π.Α.), καθώς και το πρότυπο διάλυμα πρωτεϊνών γνωστού μοριακού βάρους BlueStar 
Prestained Protein Marker (Nippon Genetics Europe), για τον προσδιορισμό του μοριακού βάρους 
των προς ανάλυση πρωτεϊνικών μορίων.  

 

Εικόνα 20: Αποτέλεσμα ηλεκτροφόρησης πρότυπου διαλύματος πρωτεϊνών BlueStar Prestained Protein Marker 

Προετοιμασία συστήματος - Παρασκευή πηκτώματος 

Η ηλεκτροφόρηση SDS – PAGE πραγματοποιείται σε πήκτωμα (gel) αποτελούμενο από δύο τμήματα: 
το πήκτωμα διαχωρισμού ή αλλιώς Resolving Gel και το πήκτωμα επιστοίβασης ή αλλιώς Stacking 
Gel. Η σύσταση του κάθε επιμέρους πηκτώματος για την παρασκευή ενός τελικού πηκτώματος SDS - 
PAGE φαίνεται στον Πίνακα 9.  

Πίνακας 9: Σύσταση πηκτώματος διαχωρισμού και πηκτώματος επιστοίβασης για την ηλεκτροφόρηση SDS - PAGE 

Πήκτωμα Διαχωρισμού (Resolving Gel) Πήκτωμα Επιστοίβασης (Stacking Gel) 

Αντιδραστήριο Όγκος (μL) Αντιδραστήριο Όγκος (μL) 

Απιονισμένο νερό 1750 Απιονισμένο νερό 1500 

0.75M Tris 0.2% w/v SDS pH 8.8 4700 0.25M Tris 0.2% w/v SDS pH 6.8 1900 

40% bis-acrylamide 2900 40% bis-acrylamide 380 

TEMED 15 TEMED 10 

10% w/v APS* 90 10% w/v APS* 30 
*Ammonium Persulfate 
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Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:  

Χρησιμοποιείται ένα ζεύγος ειδικών γυάλινων πλακών, οι οποίες είναι στερεωμένες μεταξύ τους με 
σφιγκτήρες, σε κάθετη θέση, πάνω σε μία κατάλληλη βάση. Μεταξύ των πλακών αυτών θα 
τοποθετηθεί και θα σταθεροποιηθεί το πήκτωμα. Είναι σημαντικό το σύστημα να είναι στεγανό έτσι 
ώστε να μην υπάρχουν διαρροές όταν αποχυθεί σε αυτό το μίγμα των 2 πηκτωμάτων (διαχωρισμού 
και επιστοίβασης). 

Παρασκευάζεται αρχικά το πήκτωμα διαχωρισμού, όπως περιγράφηκε παραπάνω, και αποχύνεται 
μεταξύ των δύο πλακών μέχρι τα ¾ του ύψους του διαθέσιμου χώρου. Αφήνεται για περίπου 20 
λεπτά έτσι ώστε να ολοκληρωθεί ο πολυμερισμός και να πήξει το πήκτωμα. Έπειτα παρασκευάζεται 
το πήκτωμα επιστοίβασης, αποχύνεται στον υπολειπόμενο χώρο μεταξύ των δύο πλακών και σε αυτό 
τοποθετείται ειδικό χτενάκι, το οποίο δημιουργεί τα «πηγάδια», στα οποία μετέπειτα θα 
τοποθετηθούν τα προς ηλεκτροφόρηση δείγματα.  

Αφήνεται για περίπου 20 λεπτά έτσι ώστε να ολοκληρωθεί ο πολυμερισμός και να πήξει το πήκτωμα. 
Αφού ολοκληρωθεί και ο δεύτερος πολυμερισμός, το σύστημα των δύο γυάλινων πλακών 
τοποθετείται στην συσκευή κάθετης ηλεκτροφόρησης  και σε αυτήν προστίθεται ρυθμιστικό διάλυμα 
SDS – PAGE ηλεκτροφόρησης (Running Buffer) έως την χαραγή που υποδεικνύεται από την συσκευή 
για την παρασκευή ενός πηκτώματος (περίπου 500 mL). Όσο οι γυάλινες πλάκες, άρα και το πήκτωμα, 
βρίσκονται εντός running buffer, αφαιρείται προσεκτικά το χτενάκι.  

 

Εικόνα 21: Διάταξη ηλεκτροφόρησης του πηκτώματος SDS -PAGE 

Προετοιμασία και φόρτωση δειγμάτων 

Στη συνέχεια προετοιμάζονται τα προς ανάλυση δείγματα. Γίνεται ανάμιξη 20 μL από κάθε δείγμα με 
7 μL ρυθμιστικού διαλύματος δείγματος SDS – PAGE (Sample Buffer) και ακολουθεί βρασμός για 5 
λεπτά. Στο επόμενο βήμα, τα δείγματα φορτώνονται στα ειδικά «πηγάδια» που έχουν σχηματιστεί 
στο πήκτωμα επιστοίβασης και μαζί με αυτά φορτώνονται και 3.5 μL του πρότυπου διαλύματος 
πρωτεϊνών γνωστού μοριακού βάρους BlueStar Prestained Protein Marker (Nippon Genetics Europe), 
το οποίο χρησιμοποιείται ως οδηγός για τον προσδιορισμό του μοριακού βάρους της προς 
διερεύνηση πρωτεΐνης. Σημειώνεται ότι θα πρέπει η σειρά φόρτωσης των δειγμάτων να 
καταγράφεται έτσι ώστε μετέπειτα η ανάγνωση του πηκτώματος να είναι ευκολότερη.  
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Ηλεκτροφόρηση του πηκτώματος 

Ακολουθεί ηλεκτροφόρηση, αρχικά υπό διαφορά δυναμικού ίση με 50 V, έως ότου τα δείγματα 
διασχίσουν το πήκτωμα επιστοίβασης, δηλαδή για περίπου 15 λεπτά, μετά η διαφορά δυναμικού 
αυξήθηκε στα 100 V, έως ότου τα δείγματα διασχίσουν ολόκληρο το πήκτωμα διαχωρισμού, δηλαδή 
για περίπου 1.5 με 2 ώρες. Το πήκτωμα επιστοίβασης επιτρέπει τη δημιουργία μεγάλων πόρων, λόγω 
της μικρής ποσότητας ακρυλαμιδίου που περιέχει. Έτσι, πολυπεπτίδια μικρού και μεγάλου μοριακού 
βάρους μετατοπίζονται με την ίδια κινητικότητα και παρατάσσονται όλα μαζί σε μια ιδεατή γραμμή, 
στο όριο των δυο πηκτωμάτων. Στη συνέχεια, τα μόρια κινούνται στο πήκτωμα διαχωρισμού, δια 
μέσου πολύ μικρότερων πόρων, ανάλογα με το μοριακό τους βάρος. 

 
Εικόνα 22: Πειραματική διάταξη κατά την ηλεκτροφόρηση του πηκτώματος SDS - PAGE 

Χρώση του πηκτώματος και εμφάνιση των πρωτεϊνικών ζωνών 

Εφόσον ολοκληρωθεί η ηλεκτροφόρηση, το σύστημα των γυάλινων πλακών αφαιρείται από την 
συσκευή κάθετης ηλεκτροφόρησης και έπειτα το πήκτωμα απομακρύνεται πολύ προσεκτικά από τις 
δύο πλάκες. Τοποθετείται εντός διαλύματος χρώσης (Staining Solution) για τουλάχιστον 1 ώρα υπό 
ήπια ανάδευση στην συσκευή ανάδευσης Orbit LS Low Speed Laboratory Shaker (Labnet, Μεγάλη 
Βρετανία) και μετά αποχρωματίζεται εντός διαλύματος αποχρωματισμού (Destaining Solution). 
Γίνονται διαδοχικές πλύσεις με το Destaining Solution, μέχρι να αποχρωματιστεί πλήρως το πήκτωμα 
και να εμφανιστούν οι πρωτεϊνικές ζώνες. Η μέθοδος στηρίζεται στην πρόσδεση της χρωστικής σε 
βασικά και αρωματικά αμινοξικά κατάλοιπα και ειδικότερα σε κατάλοιπα αργινίνης (Arg), με 
αποτέλεσμα την παραγωγή έγχρωμου προϊόντος. 

Πίνακας 10: Σύσταση διαλυμάτων χρώσης και αποχρωματισμού του πηκτώματος SD S- PAGE 

Ρυθμιστικό Διάλυμα (Buffer) Συστατικά Συγκέντρωση 

Διάλυμα Χρώσης Πηκτώματος SDS – 
PAGE (Staining Solution) 

Coomassie G-250 
Μεθανόλη 
Οξικό Οξύ 

Απιονισμένο νερό 

0.4% w/v 
40% v/v 
10% v/v 
50% v/v 

Διάλυμα Αποχρωματισμού 
Πηκτώματος SDS – PAGE (Destaining 
Solution) 
 

Μεθανόλη 
Οξικό Οξύ 

Απιονισμένο νερό 

20% v/v 
10% v/v 
70% v/v 
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Απογλυκοζυλίωση πρωτεΐνης 

Η ζύμη P. pastoris πραγματοποιεί μετά-μεταφραστικές τροποποιήσεις γλυκοζυλίωσης κατά την 
παραγωγή της μελετούμενης πρωτεΐνης. H γλυκοζυλίωση των πρωτεϊνών έχει ως αποτέλεσμα την 
αύξηση του μοριακού βάρους τους. Ακόμη, είναι καθοριστική για την διασφάλιση της σωστής 
αναδίπλωσης της πεπτιδικής τους αλυσίδας αλλά και για την σταθερότητά του μορίου τους. Ωστόσο 
η υπέρ-γλυκοζυλίωση που συμβαίνει ορισμένες φορές, μπορεί να δημιουργήσει ποικίλα ζητήματα, 
όπως πχ. η πρωτεΐνη που θα προκύψει να μην είναι λειτουργική. 

Για τον ορθό και ρεαλιστικό προσδιορισμό του μοριακού βάρους της πρωτεΐνης θα πρέπει πρώτα να 
απομακρυνθούν από αυτή τα σάκχαρα που έχουν προστεθεί κατά την γλυκοζυλίωση. Για το σκοπό 
αυτό, τα δείγματα επεξεργάζονται με ειδικά αντιδραστήρια απογλυκοζυλίωσης που περιέχουν 
περιοριστικά ένζυμα, τα οποία διασπούν υδρολυτικά συγκεκριμένους γλυκοζιτικούς δεσμούς 
απομακρύνοντας το μεγαλύτερο μέρος των προσδεδεμένων σακχάρων. Στην παρούσα εργασία, 
χρησιμοποιήθηκε το εμπορικό περιοριστικό ένζυμο EndoH ή Ενδογλυκοζιδάση-Η (500.000 U/mL) 
(New England Biolabs, H.Π.Α.). Κατά την πειραματική διαδικασία για την απογλυκοζυλίωση των 
πρωτεϊνών ακολουθήθηκε το εξής πρωτόκολλο. 

Δοκιμάστηκαν τέσσερις συνθήκες απογλυκοζυλίωσης, οι οποίες φαίνονται στον Πίνακα 11. Σε όλες 
τις συνθήκες εφαρμόστηκε η εξής αναλογία: σε 500 mg γλυκο-πρωτεΐνης αντιστοιχεί 1mg EndoH. 
Σημειώνεται ότι χρησιμοποιήθηκε αραιωμένη EndoH, καθώς υψηλή συγκέντρωση αυτής θα ήταν 
φανερή στο πήκτωμα SDS - PAGE, κάτι που δεν είναι επιθυμητό κατά τον προσδιορισμό του μοριακού 
βάρους της ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης.  

Πίνακας 11: Συνθήκες απογλυκοζυλίωσης πρωτεΐνης 

Συνθήκη #1 #2 #3 #4 

pH 8 8 8 6 

Ρυθμιστικό διάλυμα (Buffer) 
TrisHCl 20 

mM 
TrisHCl 20 

mM 
TrisHCl 20 

mM 
Ρυθμιστικό διάλυμα 

οξικού νατρίου 50 mM 

Θερμοκρασία επώασης 37 oC 37 oC 37 oC 25 oC 

Ώρες επώασης 24 2 4 24 

Από τις συνθήκες αυτές, βάσει της ηλεκτροφόρησης σε πήκτωμα SDS - PAGE, η βέλτιστη 
γλυκοζυλίωση έγινε σε pH 8 και σε επώαση 24 ωρών, δηλαδή στην Συνθήκη #1. 

Το βέλτιστο pH δράσης της EndoH είναι το 6. Όμως κατά την μετάβαση της πρωτεΐνης από το pH 8, 
στο οποίο και βρίσκεται, μέχρι το pH 6, είναι πιθανό να γίνει καταβύθισή της στο ισοηλεκτρικό της 
σημείο (pI). Πιθανώς να υπάρχει μείωση της δράσης της EndoH στο pH 8, όμως η πρωτεΐνη σίγουρα 
δεν θα καταβυθιστεί.  

Αφού πραγματοποιηθεί η απογλυκοζυλίωση της πρωτεΐνης, θα πρέπει να αφαιρεθεί από το 
πρωτεϊνικό δείγμα η EndoH. Ο διαχωρισμός αυτός μπορεί να επιτευχθεί με Χρωματογραφία 
Συγγένειας Ακινητοποιημένου Μετάλλου με χρήση στήλης βαρύτητας (Biorad, Η.Π.Α.) η οποία 
περιέχει όγκο 4 mL (CV: Column Volume) ρητίνη ακινητοποιημένων ιόντων κοβαλτίου Talon® Metal 
Affinity Resin (Clontech, Η.Π.Α). Η ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη ενδιαφέροντος συγκρατείται από την 
ρητίνη καθώς διαθέτει την ουρά έξι ιστιδινών, ενώ η EndoH δεν συγκρατείται εφόσον δεν την 
διαθέτει. Μετά την απομάκρυνση της EndoH, πραγματοποιείται ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα SDS - 
PAGE, έτσι ώστε να διαπιστωθεί το πραγματικό μοριακό βάρος της πρωτεΐνης.  

Η απογλυκοζυλίωση είναι μια χρήσιμη και απαραίτητη διαδικασία, εάν πρόκειται η πρωτεΐνη να 
κρυσταλλογραφηθεί. Η κρυσταλλογραφία της πρωτεΐνης για να είναι ακριβής, δεν θα πρέπει να 
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περιλαμβάνει σάκχαρα. Για να γίνει κρυστάλλωση της πρωτεΐνης, μετά την Χρωματογραφία 
Συγγένειας Ακινητοποιημένου Μετάλλου με χρήση στήλης βαρύτητας (Biorad, Η.Π.Α.) θα πρέπει να 
ακολουθήσει και Χρωματογραφία Μοριακής Διήθησης (Gel Filtration Chromatography), έτσι ώστε η 
πρωτεΐνη ενδιαφέροντος να είναι η μοναδική πρωτεΐνη που περιέχεται στο δείγμα.  

Χρωματογραφία Μοριακής Διήθησης (Gel Filtration Chromatography) 

Η χρωματογραφία μοριακής διήθησης ή διήθησης σε πηκτή ή μοριακού αποκλεισμού αποτελεί μία 
μέθοδο διαχωρισμού με βάση το μέγεθος των αναλυόμενων μορίων (Striegel et al., 2009). Διαθέτει 
μία ακίνητη φάση, η οποία είναι μία στήλη με πηκτή από ορισμένα διασυνδεόμενα πολυμερή και 
μία κινητή φάση, η οποία μπορεί να είναι νερό ή ρυθμιστικό διάλυμα ή κάποιο μίγμα διαλυτών 
(Stellwagen, 1990). Στην συγκεκριμένη χρωματογραφία χρησιμοποιούνται πορώδεις στήλες και οι 
πρωτεΐνες διαχωρίζονται με βάση το μοριακό τους βάρος και εκλούονται σταδιακά. Η αρχή της 
μεθόδου βασίζεται στην προσρόφηση των διαλυτών στην ακίνητη φάση, η οποία επιφέρει μία 
διόγκωση στους κόκκους της πηκτής με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πόροι διαφόρων μεγεθών. 
Τα μεγάλα μόρια που δεν χωρούν στους πόρους ελίσσονται μεταξύ των κόκκων και εκλούονται 
πρώτα, ενώ τα μικρότερα μόρια τα οποία εισχωρούν στους πόρους κινούνται με μικρότερες 
ταχύτητες. Η ικανότητα των πηκτών μοριακού αποκλεισμού να μην κατακρατούν ουσίες μικρού 
μοριακού βάρους αξιοποιείται για την απομάκρυνση μικρομοριακών αντιδραστηρίων και προϊόντων 
από μεγαλομόρια, μετά από κάποια χημική αντίδραση ή κάποιο στάδιο καθαρισμού. Εάν έχει 
προηγηθεί Χρωματογραφία Συγγένειας Ακινητοποιημένου Μετάλλου, όπως στην προκειμένη 
περίπτωση της απογλυκοζυλίωσης, η διήθηση σε πηκτή αποτελεί ουσιαστικά ένα τελικό βήμα 
καθαρισμού, αφού οι αρχές των δύο μεθόδων είναι συμπληρωματικές. 

 

Εικόνα 23: Διάταξη Χρωματογραφίας Μοριακής Διήθησης 

Όσον αφορά την πειραματική διάταξη της Χρωματογραφίας Μοριακής Διήθησης, χρησιμοποιείται 
μία στήλη διήθησης σε πηκτή, παρόμοια με αυτή που χρησιμοποιείται στην Χρωματογραφία 
Συγγένειας Ακινητοποιημένου Μετάλλου, δηλαδή με πορώδη δομή. Πιο συγκεκριμένα, η στήλη που 
χρησιμοποιείται είναι η HiPrep 26/60 Sephacryl S-200HR με ροή βαρύτητας. Η διάταξη περιλαμβάνει 
ακόμη έναν Κλασματοσυλλέκτη SF-2120 Super Fraction Collector, Advantec, έναν Ανιχνευτή Econo 
UV Monitor, Biorad (Η.Π.Α.) και μία Αντλία Econo Gradient, Biorad (Η.Π.Α.). Επίσης, απαιτείται ένα 
ρυθμιστικό διάλυμα, στην προκείμενη περίπτωση το TrisHCl pH 8 20mM. Η αντλία ρυθμίζει την 
ταχύτητα ροής του ρυθμιστικού διαλύματος διαμέσου της στήλης. Ο ανιχνευτής UV προσαρμόζεται 
στην έξοδο της στήλης και επιτρέπει την ανίχνευση της πρωτεΐνης. Από τον ανιχνευτή προκύπτει ένα 
διάγραμμα με τις απορροφήσεις των κλασμάτων έτσι ώστε να κρατηθούν αυτά με τις υψηλότερες 
πρωτεϊνικές συγκεντρώσεις. Η διαδικασία κράτησε περίπου 3 ώρες.  
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Μέθοδοι ποσοτικοποίησης προϊόντων ενζυμικής δράσης  

Με τις πειραματικές διαδικασίες που περιγράφηκαν παραπάνω παράχθηκαν και καθαρίστηκαν δύο 
LPMOs, μία της οικογένειας ΑΑ9 και μία της οικογένειας ΑΑ16. Στα δύο αυτά ένζυμα εφαρμόστηκαν 
μέθοδοι ποσοτικοποίησης για τα προϊόντα της ενζυμικής τους δράσης. 

Δοκιμή οξειδωτικής ενεργότητας με DMP  

Η δοκιμή ενεργότητας με DMP είναι μία γρήγορη και ευαίσθητη μέθοδος για να ανιχνευτεί η δράση 
υπεροξυγενάσης των LPMOs μέσω της φασματοφωτομετρίας. Αποτελεί μία πολύ χρήσιμη δοκιμή 
ενεργότητας για τις LPMOs καθώς φανερώνει την ικανότητά τους να ανταλλάσσουν ηλεκτρόνια με 
μια ένωση που δρα σα δότης ηλεκτρονίων. Χρησιμοποιείται η 2,6-διμεθοξυφαινόλη (2,6-DMP) και το 
υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2) (Breslmayr et al., 2018). 

Η LPMO καταλύει την οξείδωση της 2,6-DMP στην αντίστοιχη φαινοξυ-ρίζα, παρουσία του Η2Ο2. Ο 
χαλκός (Cu(II)) του ενεργού κέντρου ανάγεται από την 2,6-DMP, η οποία παράγει την αντίστοιχη ρίζα. 
Δύο ρίζες 2,6-DMP διμερίζονται ταχύτατα σχηματίζοντας ένα ενδιάμεσο προϊόν, το οποίο οι LPMOs 
μπορούν και οξειδώνουν, με αποτέλεσμα την παραγωγή ενός χρωμοφόρου προϊόντος, συγκεκριμένα 
μίας διμερούς κυκλικής κετόνης (coerulignone). Η στοιχειομετρία της αντίδραση είναι 1:1. Επομένως, 
η ενζυμική οξείδωση της 2,6-DMP από την LPMO οδηγεί στον σχηματισμό ενός χρωμοφόρου 
προϊόντος, το οποίο μπορεί να φωτομετρηθεί στο Microplate Reader Spectra Max 250, Molecular 
Devices (Η.Π.Α.) (Breslmayr et al., 2018). 

 

Εικόνα 24: Οξείδωση του υποστρώματος 2,6-DMP (Breslmayr et al., 2018)  

Για κάθε αντίδραση χρησιμοποιούνται τα αντιδραστήρια που φαίνονται στον Πίνακα 12, στους 
αντίστοιχους όγκους. 

Πίνακας 12: Αντιδραστήρια και ποσότητες αυτών στην δοκιμή ενεργότητας DMP 

Δοκιμή οξειδωτικής ενεργότητας με DMP 

Αντιδραστήριο Όγκος (μL) 

Ρυθμιστικό διάλυμα οξικού νατρίου 116 mM pH 6 200 

Διάλυμα Η2Ο2 5 mM 5 

Διάλυμα DMP 100 mM 25 

Ένζυμο 20 

Σημειώνεται ότι για τα παραπάνω διαλύματα χρησιμοποιείται νερό υψηλής καθαρότητας milliQ. 
Αποφασίζεται ο αριθμός των αντιδράσεων που θα μελετηθούν και παρασκευάζεται ένα διάλυμα 
(Master mix) που περιέχει τους συνολικά απαιτούμενους όγκους των διαλυμάτων για όλες τις 
αντιδράσεις. Στο Master mix προστίθενται όλα τα αντιδραστήρια εκτός από το ένζυμο. Το μίγμα αυτό 
επωάζεται για 15 λεπτά στους 40 oC σε θερμαινόμενο ανακινούμενο επωαστήρα Eppendorf 
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Thermomixer Comfort, Eppendorf (Γερμανία). Ετοιμάζεται η αντίδραση με 230 μL Master mix και 20 
μL ένζυμο και τοποθετείται στο Microplate Reader Spectra Max 250, Molecular Devices (Η.Π.Α.), όπου 
μετράται η μεταβολή της απορρόφησης ακτινοβολίας στα 469 nm. Η διάρκεια της αντίδρασης είναι 
10 λεπτά και πραγματοποιείται σε σταθερή θερμοκρασία 40°C. Τελικός όγκος του αντιδρώντος 
συστήματος είναι τα 250 μl. Σημειώνεται ότι το ένζυμο θα πρέπει να προστεθεί ταυτόχρονα σε όλες 
τις αντιδράσεις με χρήση πολυπιπέτας και να ξεκινήσει άμεσα η μέτρηση στο Microplate. Τα 
αποτελέσματα της συγκεκριμένης δοκιμής ενεργότητας (assay) περιλαμβάνουν διάγραμμα κινητικής, 
μέγιστη ταχύτητα Vmax, συντελεστή προσδιορισμού R2 και αρχική και τελική απορρόφηση στα 469 
nm. Σημειώνεται πως ως μηδενική απορρόφηση λαμβάνεται υπόψη η απορρόφηση του τυφλού 
διαλύματος (blank), το οποίο αντί για 20 μL ενζύμου περιέχει 20 μL υπερκάθαρου νερού, ενώ για 
κάθε δείγμα πραγματοποιούνται διπλές μετρήσεις για εξασφάλιση μεγαλύτερης αξιοπιστίας. 

Ανίχνευση ενζυμικής δράσης σε υποστρώματα πολυσακχαριτών 

Με σκοπό την ανίχνευση των υποστρωμάτων στα οποία η μελετούμενη AA16 LPMO εμφανίζει δράση 
πραγματοποιήθηκαν δοκιμές σε υποστρώματα πολυσακχαριτών.  

 PASC (Κυτταρίνη επεξεργασμένη με φωσφορικό οξύ - Phosphoric Acid Swollen Cellulose) 

 Άμυλο (Starch) 

 CMC – Καρβοξυ-μεθυλο-κυτταρίνη (Carboxymethyl Cellulose) 

 β-γλυκάνη (β-Glucan) 

 Χιτίνη (Chitin) 

 Γλυκομαννάνη (Glucomannan) 

 Γαλακτομαννάνη (Galactomannan) 

 Ξυλογλυκάνη (Xyloglucan) 

 Αραβινοξυλάνη Σίτου (Wheat Arabinoxylan) 

 Ξυλάνη Οξιάς (Beechwood Xylan) 

 Ξυλάνη σημύδας (Birchwood Xylan) 

 Φυσικά υποστρώματα (ξύλο οξιάς, πίτυρο καλαμποκιού, στέλεχος αραβοσίτου)  
 

Σημειώνεται ότι τα υποστρώματα βρίσκονταν σε μορφή διαλυμάτων. 

 

Εικόνα 25: Διαλύματα υποστρωμάτων πολυσακχαριτών 

Υποστρώματα για ανίχνευση ενεργότητας των LPMOs 

Για την ανίχνευση της ενεργότητα των LPMOs δοκιμάστηκαν διαφορετικά υποστρώματα. Παρακάτω 
δίνονται πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των υποστρωμάτων αυτών αλλά και για την 
προετοιμασία και την παρασκευή τους. Σημειώνεται πως τα καθαρά υποστρώματα ξυλανών και 
μαννανών αγοράστηκαν από την εταιρεία Megazyme (Ιρλανδία), ενώ οι κυτταρίνες και το άμυλο από 
τη Sigma-Aldrich (Η.Π.Α.). Η προέλευση και προετοιμασία των φυσικών υποστρωμάτων 
περιγράφεται παρακάτω.  
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PASC (Κυτταρίνη επεξεργασμένη με φωσφορικό οξύ - Phosphoric Acid Swollen Cellulose) 

Η κυτταρίνη είναι ο κυριότερος πολυσακχαρίτης που απαντάται στην φύση. Πρόκειται για ένα φυσικό 
γραμμικό πολυμερές αποτελούμενο από μονομερή D-γλυκόζης ενωμένα μεταξύ τους με β-1,4 
γλυκοζιτικούς δεσμούς. Ο δισακχαρίτης κελλοβιόζη είναι η επαναλαμβανόμενη δομική μονάδα της 
κυτταρίνης. Γενικότερα η κυτταρίνη είναι ένας αδιάλυτος πολυσακχαρίτης, όμως διαλύεται πλήρως 
από θειικό οξύ, υδροχλωρικό οξύ και φωσφορικό οξύ. Περιλαμβάνει τόσο κρυσταλλικές όσο και 
άμορφες περιοχές, οι οποίες παρεμβάλλονται μεταξύ των κρυσταλλικών. Οι κρυσταλλικές περιοχές 
της κυτταρίνης έχουν έναν βαθμό κρυσταλλικότητας περίπου 70%. Εμφανίζεται στη φύση ως καθαρή 
κυτταρίνη, ημικυτταρίνη ή λιγνίνη (Xiros et al., 2013).  

Η εμπορική κρυσταλλική κυτταρίνη (Avicel), η οποία είναι επεξεργασμένη με φωσφορικό οξύ, το 
λεγόμενο PASC (Phosphoric Acid Swollen Cellulose) είναι ουσιαστικά διογκωμένη κυτταρίνη και 
αποτελεί ένα από τα πιο κοινά υποστρώματα που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της 
δραστικότητας/ενεργότητας πολλών ενζύμων. Η διόγκωση της φυσικής κυτταρίνης σε φωσφορικό 
οξύ συντελεί στην μείωση της κρυσταλλικότητάς της και στην αύξηση της προσβασιμότητάς της, έτσι 
ώστε τα ένζυμα να μπορούν να την αποικοδομήσουν ευκολότερα (Chundawat & Agarwal, 2019).  

 

Εικόνα 26: Δομή κυτταρίνης με επαναλαμβανόμενη δομική μονάδα κελλοβιόζης 

Για να παρασκευασθεί διάλυμα PASC 1.5% w/v ακολουθείται η πειραματική διαδικασία όπως έχει 
ήδη περιγραφεί βιβλιογραφικά (Brodin & Theliander, 2013). Ουσιαστικά η εμπορική κρυσταλλική 
κυτταρίνη (Avicel) διαλύεται σε φωσφορικό οξύ, έτσι ώστε να διασπαστούν οι δεσμοί οι οποίοι 
συγκρατούν τα ινίδια κυτταρίνης μεταξύ τους. Επομένως τα ινίδια διαχωρίζονται και η δομή της 
κυτταρίνης διογκώνεται. Το διάλυμα αποθηκεύεται στους 4 oC. 

Άμυλο (Starch) 

Το άμυλο είναι ένας πολυσακχαρίτης, αποτελούμενος από δεκάδες χιλιάδες μόρια γλυκόζης, που 
ενώνονται μεταξύ τους με α-1,4 γλυκοζιτικούς δεσμούς. Συναντάται στην φύση με τη μορφή 
σφαίρας,  η οποία περιλαμβάνει δύο είδη πολυμερικών μορίων: την αμυλόζη (20 %) και την 
αμυλοπηκτίνη (80 %). Η αμυλόζη περιλαμβάνει μόρια D-γλυκόζης σε γραμμική διάταξη με δεσμούς 
α-1-4, ενώ η αμυλοπηκτίνη περιέχει και διακλαδώσεις 1-6’. Με επίδραση ενζύμων, το άμυλο 
διασπάται σε μαλτόζη και στη συνέχεια σε γλυκόζη (Zobel, 1988).  

Συγκριτικά με την κυτταρίνη, το άμυλο παρουσιάζει διαφορές τόσο στη δομή όσο και στις ιδιότητές 
του, παρότι και τα δύο αποτελούν πολυμερή της γλυκόζης. Η κυτταρίνη συναντάται ως επί το 
πλείστον σε γραμμικές αλυσίδες μορίων γλυκόζης που συνδέονται μεταξύ τους με β-γλυκοζιτικούς 
δεσμούς ενώ το άμυλο βρίσκεται τόσο σε γραμμικές όσο και σε διακλαδισμένες αλυσίδες που 
συνδέονται με α-γλυκοζιτικούς δεσμούς.  
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Εικόνα 27: Χημική δομή αμυλόζης (αριστερά) και αμυλοπηκτίνης (δεξιά) 

Για να παρασκευασθεί διάλυμα αμύλου 1% w/v ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία. Ζυγίζεται 1 g 
αμύλου και διαλύεται σε 10 mL απιονισμένου νερού σε θερμοκρασία δωματίου. Το διαλυμένο άμυλο 
προστίθεται σε 70 mL απιονισμένου νερού σε θερμοκρασία 70 oC και το διάλυμα τίθεται υπό 
ανάδευση. Καλύπτεται με αλουμινόχαρτο και αφήνεται για 5 λεπτά. Απομακρύνεται από την 
θέρμανση, ογκομετρείται στα 100 ml και αποθηκεύεται στους 4 oC. 

CMC – Καρβοξυ-μεθυλο-κυτταρίνη (Carboxymethyl Cellulose) 

Η καρβοξυ-μεθυλο-κυτταρίνη είναι άμορφη κυτταρίνη με καρβοξυλο-μεθυλομάδες (-CH2-COOH) 
συνδεδεμένες με ορισμένα υδροξύλια. Όπως και στο πολυμερές τις κυτταρίνης, τα μονομερή του 
CMC συνδέονται μεταξύ τους με β-1,4’ γλυκοζιτικούς δεσμούς. Αποτελεί ένα υπόστρωμα υψηλής 
εκλεκτικότητας για αυτό και χρησιμοποιείται ευρέως. Με επίδραση ενζύμων, παράγεται γλυκόζη η 
οποία μπορεί να μετρηθεί και να ποσοτικοποιηθεί εύκολα, π.χ. με δοκιμή ενεργότητας DNS 
(Hollabaugh et al., 2002).  

 

Εικόνα 28: Δομική μονάδα της καρβοξυ-μεθυλο-κυτταρίνης (CMC)  

Για να παρασκευασθεί διάλυμα CMC 1% w/v ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία. Ζυγίζεται 1g 
CMC και διαλύεται σε 100 ml απιονισμένου νερού σιγά σιγά. Το διάλυμα αφήνεται υπό ανάδευση 
για 30 λεπτά. Στη συνέχεια αποστειρώνεται σε αυτόκαυστο Labo Autoclave σε θερμοκρασία 121°C 
για 20 λεπτά, έτσι ώστε να διαλυθεί πλήρως το υπόστρωμα. Γίνεται έλεγχος για τυχόν αλλαγές στον 
όγκο τους διαλύματος και επανα-ογκομετρείται στα 100 mL εφόσον χρειάζεται. Αποθηκεύεται στους 
4 oC. 

β-Γλυκάνη (β-Glucan) 

Η β-γλυκάνη είναι ένας γραμμικός πολυσακχαρίτης αποτελούμενος από μονομερή β-D-γλυκόζης 
ενωμένα μεταξύ τους κυρίως με β-1,4 αλλά και με β-1,3 και β-1,6 γλυκοζιτικούς δεσμούς. Είναι 
διαλυτή στο νερό και ανάλογα με την προέλευση της μπορεί να αποτελείται από γραμμικές αλυσίδες 
ή διακλαδώσεις (Mudgil, 2017). 
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Εικόνα 29: Δομική μονάδα β-γλυκάνης 

Για να παρασκευασθεί διάλυμα β-γλυκάνης 1% w/v ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία. Ζυγίζεται 
1 g β-γλυκάνης και σε αυτό προστίθενται 5 mL αιθανόλης 95% για να ενυδατωθεί το δείγμα. 
Προστίθενται ακόμη 90 ml απιονισμένου νερού και το διάλυμα τίθεται υπό ανάδευση και υπό 
θέρμανση. Η θερμοκρασία ορίζεται στους 120 oC και η ανάδευση είναι ισχυρή, ενώ το διάλυμα 
καλύπτεται με αλουμινόχαρτο. Όταν ξεκινήσει ο βρασμός του διαλύματος, η θέρμανση 
απενεργοποιείται και αφήνεται μόνο η ανάδευση μέχρι να διαλυθεί εντελώς η β-γλυκάνη (περίπου 
10 λεπτά). Τέλος, το διάλυμα ογκομετρείται στα 100 mL και αποθηκεύεται στους 4 oC.  

Χιτίνη (Chitin) 

Η χιτίνη είναι ένας φυσικός γραμμικός αζωτούχος πολυσακχαρίτης, αποτελούμενος από μονομερή 
Ν- ακετυλογλυκοζαμίνης συνδεδεμένα με β-1,4 γλυκοζιτικούς δεσμούς. Εμφανίζει αρκετές δομικές 
ομοιότητες με την κυτταρίνη. Χάρη στα μεγάλα ινώδη μόρια της, η χιτίνη είναι ιδιαίτερα ανθεκτική. 
Υπάρχουν διάφορα είδη χιτίνης, που διαφέρουν ως προς το μήκος των αλυσίδων (Kumar, 2000). 

 

Εικόνα 30: Δομική μονάδα χιτίνης 

Για να παρασκευασθεί διάλυμα Χιτίνης 1% w/v ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία. Ζυγίζεται 1 
γραμμάριο χιτίνης και διαλύεται σε 80 mL απιονισμένου νερού. Το διάλυμα θερμαίνεται έως το 
σημείο ζέσεως και στη συνέχεια απομακρύνεται από την θέρμανση και αφήνεται υπό ανάδευση για 
1 ώρα. Τέλος, το διάλυμα ογκομετρείται στα 100 mL και αποθηκεύεται στους 4 oC.  

Γλυκομαννάνη (Glucomannan) 

Η γλυκομαννάνη είναι ένας φυτικός πολυσακχαρίτης, ο οποίος αποτελείται από D-μαννόζες και D-
γλυκόζες συνδεδεμένες μεταξύ τους με β-1,4 γλυκοζιτικούς δεσμούς. Η αναλογία μαννόζης – 
γλυκόζης ποικίλλει ανάλογα με την προέλευση της γλυκομαννάνης. Οι διάφοροι τύποι 
γλυκομαννάνης διαφέρουν ακόμη ως προς τον βαθμό ακετυλίωσής τους (συνήθως 5-10%). Είναι 
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διαλυτή στο νερό, με υψηλό μοριακό βάρος και έτσι τα διαλύματά της είναι ιδιαίτερα ιξώδη. 
(Nishinari & Gao, 2006) 

 

Εικόνα 31: Χημική δομή γλυκομαννάνης 

Για να παρασκευασθεί διάλυμα γλυκομαννάνης 1% w/v ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία. 
Ζυγίζεται 1 g γλυκομαννάνης και σε αυτό προστίθενται 6 mL αιθανόλης 95% για να ενυδατωθεί το 
δείγμα. Προστίθενται ακόμη 90 mL απιονισμένου νερού και το διάλυμα θερμαίνεται μέχρι το σημείο 
ζέσεως. Έπειτα, η θέρμανση απενεργοποιείται και αφήνεται μόνο η ανάδευση μέχρι να διαλυθεί 
εντελώς η γλυκομαννάνη (περίπου 20 λεπτά). Τέλος, το διάλυμα ογκομετρείται στα 100 mL και 
αποθηκεύεται στους 4 oC.  

Γαλακτομαννάνη (Galactomannan) 

Η γαλακτομαννάνη είναι ένας ετερογενής πολυσακχαρίτης αποτελούμενος από μονοσακχαρίτες 
μαννόζης ενωμένους με β-1,4 γλυκοζιτικούς δεσμούς, οι οποίοι έχουν υποκαταστάτες μόρια 
γαλακτόζης με σχηματισμό α-1,6 γλυκοζιτικών δεσμών. Οι διάφοροι τύποι γαλακτομαννάνης 
διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την αναλογία μαννόζης – γαλακτόζης (Prajapati et al., 2013). 

 

Εικόνα 32: Χημική δομή γαλακτομαννάνης 

Για να παρασκευασθεί διάλυμα γαλακτομαννάνης 0.5% w/v ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία. 
Ζυγίζεται 0.5 g γαλακτομαννάνης και σε αυτό προστίθενται 2 mL αιθανόλης 95% για να ενυδατωθεί 
το δείγμα. Προστίθενται ακόμη 90 mL απιονισμένου νερού και το διάλυμα τίθεται υπό ανάδευση. 
Αφήνεται για περίπου 16 ώρες στους 4 oC έτσι ώστε να ενυδατωθεί πλήρως το πολυμερές. Την 
επόμενη ημέρα το διάλυμα τίθεται υπό ισχυρή ανάδευση και υπό θέρμανση σε θερμοκρασία 120 oC. 
Καλύπτεται με αλουμινόχαρτο και όταν ξεκινήσει ο βρασμός του διαλύματος, η θέρμανση 
απενεργοποιείται και αφήνεται μόνο η ανάδευση μέχρι να διαλυθεί εντελώς η γαλακτομαννάνη 
(περίπου 20 λεπτά). Τέλος, το διάλυμα ογκομετρείται στα 100 ml και αποθηκεύεται στους 4 oC. 
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Ξυλογλυκάνη (Xyloglucan) 

Η ξυλογλυκάνη (XyG) είναι ένας διακλαδωμένος ετερογενής πολυσακχαρίτης, άφθονος στα 
κυτταρικά τοιχώματα των φυτών. Αποτελείται από μόρια D-γλυκόζης ενωμένα με β-1,4 γλυκοζιτικούς 
δεσμούς. Από αυτά τα μόρια γλυκόζης, τα μισά περίπου έχουν υποκαταστάτες ξυλόζης στην θέση 6 
συνδεδεμένους με α-γλυκοζιτικούς δεσμούς. Ανάλογα με την προέλευση της ξυλογλυκάνης, οι 
υποκαταστάτες ξυλόζης μπορεί να έχουν και αυτοί με τη σειρά τους υποκαταστάτες γαλακτόζης (S. 
J. Kim et al., 2020). 

 

Εικόνα 33: Δομική μονάδα ξυλογλυκάνης 

Για να παρασκευασθεί διάλυμα ξυλογλυκάνης 1% w/v ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία. 
Ζυγίζεται 1 g ξυλογλυκάνης και διαλύεται σε 80 mL απιονισμένου νερού. Το διάλυμα θερμαίνεται 
στους 80 oC και αναδεύεται για 10 λεπτά. Αυξάνεται η θερμοκρασία μέχρι το σημείο ζέσεως για 1-2 
λεπτά. Το διάλυμα απομακρύνεται από την θέρμανση και αφήνεται υπό ανάδευση για περίπου 16 
ώρες, καλυμμένο με αλουμινόχαρτο έτσι ώστε να μην εκτεθεί στο φως. Την επόμενη μέρα γίνεται 
ογκομέτρηση στα 100 mL και αποθηκεύεται στους 4 oC. 

Αραβινοξυλάνη Σίτου (Wheat Arabinoxylan) 

Η αραβινοξυλάνη είναι μία ημικυτταρίνη, που βρίσκεται στο κυτταρικό τοίχωμα των φυτών. 
Αποτελείται από πολυμερή αραβινόζης και ξυλόζης. Οι ξυλόζες είναι συνδεδεμένες με 1-4’ 
γλυκοζιτικούς δεσμούς και κάποιες από αυτές διαθέτουν υποκαταστάτες αραβινόζης (Sharma et al., 
2018). Η σύσταση και η δομή της διαφέρουν ανάλογα με την προέλευσή της και επηρεάζουν τις 
ιδιότητές της. Οι αραβινοξυλάνες έχουν βρεθεί σε όλους τους τύπους αγροστωδών, 
συμπεριλαμβανομένης της σίκαλης, του σιταριού, του κριθαριού, της βρώμης, του ρυζιού, του 
αραβοσίτου κ.α. (Saulnier et al., 2007). 

Για να παρασκευασθεί διάλυμα Αραβινοξυλάνης Σίτου 1% w/v ακολουθείται η ίδια διαδικασία που 
ακολουθήθηκε για το διάλυμα της ξυλογλυκάνης. 

Ξυλάνη Οξιάς (Beechwood Xylan) 

Η ξυλάνη οξιάς είναι ένα πολυμερές ημικυτταρίνης αποτελούμενο από μονάδες ξυλόζης. Πρόκειται 
για μία γλυκουρονοξυλάνη και η δομή της εξαρτάται από την προέλευσή της. Οι περισσότερες 
ξυλάνες αποτελούνται από ξυλόζες συνδεδεμένες μεταξύ τους με β-1,4 γλυκοζιτικούς δεσμούς. Οι 
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ξυλόζες αυτές μπορεί να διαθέτουν υποκαταστάτες στις θέσεις C2 ή C3, π.χ. φαινολικούς ή μεθυλο-
γλυκουρονικούς. Στα σκληρά ξύλα, όπως είναι η οξιά, οι συνηθέστεροι υποκαταστάτες είναι αυτοί 
του 4-Ο-μεθυλο-γλυκορονικού οξέος. Η ξυλάνη οξιάς χαρακτηρίζεται από καλές μηχανικές και 
χημικές ιδιότητες για αυτό και έχει εφαρμογή σε ποικίλους τομείς (Teleman et al., 2002).  

Για να παρασκευασθεί διάλυμα ξυλάνης οξιάς 1% w/v ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία. 
Ζυγίζεται 1 g ξυλάνης και σε αυτό προστίθενται 4 mL αιθανόλης 95% για να ενυδατωθεί το δείγμα. 
Προστίθενται ακόμη 90 mL απιονισμένου νερού και το διάλυμα τίθεται υπό ανάδευση και υπό 
θέρμανση. Η θερμοκρασία ορίζεται στους 120 oC και η ανάδευση είναι ισχυρή, ενώ το διάλυμα 
καλύπτεται με αλουμινόχαρτο. Όταν ξεκινήσει ο βρασμός του διαλύματος, η θέρμανση 
απενεργοποιείται και αφήνεται μόνο η ανάδευση μέχρι να διαλυθεί εντελώς η ξυλάνη (περίπου 10 
λεπτά). Τέλος, το διάλυμα ογκομετρείται στα 100 mL και αποθηκεύεται στους 4 oC. 

Ξυλάνη Σημύδας (Birchwood Xylan) 

Η ξυλάνη σημύδας είναι ένα πολυμερές αποτελούμενο από μονάδες ξυλόζης, σε υψηλό ποσοστό. 
Πρόκειται για μία γλυκουρονοξυλάνη, η οποία διαθέτει υποκαταστάτες 4-Ο-μεθυλο-γλυκουρονο-
πυρανόζης ή D-γλυκουρονο-πυρανόζης. Οι ξυλόζες είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους με β-1,4 
γλυκοζιτικούς δεσμούς και διαθέτουν υποκαταστάτες στη θέση C6. Εκτός από ξυλόζη, περιέχει και 
αραβινόζη, μαννόζη, γαλακτόζη, ουρονικό και οξικό οξύ (Corradini et al., 2018). 

Για να παρασκευασθεί διάλυμα ξυλάνης σημύδας 1% w/v ακολουθείται η ίδια διαδικασία που 
ακολουθήθηκε για το διάλυμα της ξυλογλυκάνης και της αραβινοξυλάνης σίτου.  

Φυσικά Υποστρώματα 

Παρασκευάστηκαν τρία διαλύματα φυσικών υποστρωμάτων: 

 Lignocel: Είναι εμπορικά διαθέσιμο αλεσμένο ξύλο οξιάς. Στην προκειμένη περίπτωση, έχει 
προκατεργαστεί οργανολυτικά με μίγμα ακετόνης/νερού 50%, στους 160 οC για 120 λεπτά 
και προσφέρθηκε από το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων και Υδρογονανθράκων 
(ΕΠΚΥ) του ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ, από τον Δρ. Κωνσταντίνο Καλογιάννη. Το υπόστρωμα έχει κ.β. 
περιεκτικότητα σε κυτταρίνη 80%, σε ημικυτταρίνη 16% και σε λιγνίνη 4%.  

 Corn Bran: Πρόκειται για απαμυλωμένο πίτυρο αραβοσίτου, το οποίο έχει κ.β. 
περιεκτικότητα σε κυτταρίνη 31%, σε ημικυτταρίνη 50% και σε λιγνίνη 15%. 

 Corn Stover: Πρόκειται για ακατέργαστη βιομάζα από στέλεχος αραβοσίτου. Το υπόστρωμα 
έχει περιεκτικότητα κ.β. σε κυτταρίνη 40%, σε ημικυτταρίνη 38% και σε λιγνίνη 22%. 

Για την παρασκευή των διαλυμάτων των τριών φυσικών υποστρωμάτων σε συγκέντρωση 0.2% w/v 
ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία. Ζυγίζονται 0.02 g από το εκάστοτε φυσικό υπόστρωμα και 
διαλύονται σε 10 mL απιονισμένου νερού. Το διάλυμα τίθεται υπό ανάδευση και λαμβάνεται η 
αντίστοιχη ποσότητα που απαιτείται για τις αντιδράσεις ενεργότητας. 

Αντιδράσεις για δοκιμή ενεργότητας 

Οι αντιδράσεις για την δοκιμή ενεργότητας των LPMOS περιλαμβάνουν εκτός από το ένζυμο και το 
εκάστοτε υπόστρωμα, έναν δότη ηλεκτρονίων και ένα ρυθμιστικό διάλυμα (buffer). Στην προκειμένη 
περίπτωση, το ρόλο του δότη ηλεκτρονίων διαδραματίζει το ασκορβικό οξύ, ενώ το ρυθμιστικό 
διάλυμα που χρησιμοποιήθηκε είναι οξικού νατρίου pH 5.5 50 mM. Δοκιμάστηκαν αντιδράσεις σε 
πολλά διαφορετικά υποστρώματα και σε διαφορετικές συγκεντρώσεις αυτών. Οι συγκεντρώσεις 
υποστρωμάτων στις τελικές αντιδράσεις κυμάνθηκαν από 0.03% έως και 0.75% w/v. Ακόμη, οι 
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αντιδράσεις επωάζονταν είτε για 4 ώρες είτε για 24 ώρες στους 50 oC στις 1200 rpm. Ο όγκος των 
αντιδράσεων προς επώαση ήταν είτε 1 mL είτε 500 μL. 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε περιλάμβανε τα εξής βήματα: 

Σε σωλήνες τύπου eppendorf προστέθηκαν οι απαιτούμενοι όγκοι διαλύματος υποστρώματος, 
ενζύμου, ρυθμιστικού διαλύματος και ασκορβικού οξέος. Οι σωλήνες τύπου eppendorf 
τοποθετήθηκαν για επώαση σε θερμαινόμενους ανακινούμενους επωαστήρες Eppendorf 
Thermomixer Comfort, Eppendorf (Γερμανία) για ορισμένο χρονικό διάστημα (4 ώρες ή 24 ώρες), σε 
σταθερή θερμοκρασία (50 oC) υπό ανάδευση (1200 rpm). Η συγκεκριμένη θερμοκρασία των 50 oC 
επιλέγεται καθώς είναι η βέλτιστη θερμοκρασία για την ανάπτυξη του μύκητα από τον οποίο 
προέκυψε το ένζυμο, δηλαδή του T. thermophilus. Μετά το πέρας του χρόνου επώασης οι 
αντιδράσεις αφαιρέθηκαν από τους επωαστήρες και τοποθετήθηκαν για βρασμό για 5 λεπτά έτσι 
ώστε να απενεργοποιηθεί το ένζυμο και να μην συνεχίζεται η δράση του. Έπειτα, οι αντιδράσεις 
φυγοκεντρήθηκαν και συλλέχθηκαν τα υπερκείμενα αυτών για χρωματογραφική ανάλυση. 

Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για τυφλά δείγματα αντιδράσεων (blank), τα οποία αντί για 
ένζυμο, περιείχαν ίδια ποσότητα υπερκάθαρου νερού. Ακόμη, αναλύθηκαν και δείγματα με 
βρασμένο ένζυμο ή μόνο με το υπόστρωμα ή απουσία δότη ηλεκτρονίων, έτσι ώστε να διαπιστωθεί 
η δράση που οφείλεται μόνο στο ένζυμο και όχι σε κάποιο άλλο συστατικό της αντίδρασης. 

Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης Ανιόντο-ανταλλαγής συζευγμένη με Αμπερομετρικό 
Ανιχνευτή Παλμού (HPAE-PAD, High-Performance Anion Exchange Chromatography with Pulsed 
Amperometric Detection)  

Οι αντιδράσεις που πραγματοποιήθηκαν αναλύονται με την Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης 
Ανιόντο-ανταλλαγής συζευγμένη με Αμπερομετρικό Ανιχνευτή Παλμού (HPAE-PAD, High-
Performance Anion Exchange Chromatography with Pulsed Amperometric Detection). Σκοπός είναι 
να ανιχνευτούν και να ταυτοποιηθούν τα παραγόμενα οξειδωμένα προϊόντα ολιγοσακχαριτών που 
προκύπτουν από την ενζυμική δράση των LPMOs. 

Οι υδατάνθρακες αποτελούν ενώσεις, οι οποίες είναι δύσκολο να αναλυθούν με κοινές 
χρωματογραφικές μεθόδους, καθώς έχουν υψηλή πολικότητα, εμφανίζουν δομικές ομοιότητες 
μεταξύ τους και δεν διαθέτουν τις κατάλληλες χρωμοφόρες πλευρικές ομάδες. Με την 
χρωματογραφία εναλλαγής ιόντων (HPAE) συζευγμένη με αμπερομετρικό ανιχνευτή παλμού (PAD) 
με ηλεκτρόδιο χρυσού επιτυγχάνεται αποτελεσματικά ο διαχωρισμός τους και η ανάλυσή τους 
(Rohrer et al., 2013). 
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Εικόνα 34: Διαγραμματική απεικόνιση της διάταξης της Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης Ανιόντο-ανταλλαγής 
συζευγμένης με Αμπερομετρικό Ανιχνευτή Παλμού HPAE-PAD (Thermofisher Scientific, https://bit.ly/325NqJB)  

Η συγκεκριμένη Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης Ανιόντο-ανταλλαγής συζευγμένη με 
Αμπερομετρικό Ανιχνευτή Παλμού HPAE-PAD επιτυγχάνει διαχωρισμούς υψηλής ανάλυσης με 
ευαίσθητη ανίχνευση μεγάλης ποικιλίας υδατανθράκων, όπως μονοσακχαρίτες ή ολιγοσακχαρίτες, 
Συγκριτικά με άλλες χρωματογραφικές μεθόδους, μπορεί και ανιχνεύει μικροποσότητες και αντέχει 
ιδιαίτερα υψηλές πιέσεις. Ακόμη, διαθέτει μεγάλη εκλεκτικότητα και ποσοτικοποιεί τα 
αποτελέσματά της (Rohrer et al., 2013). 

Οι περισσότεροι υδατάνθρακες δεν είναι ιοντισμένοι σε ουδέτερο pH 7, όμως σε υψηλά pH 
ιονίζονται, μετατρέπονται σε όξινα ανιόντα (τιμές pKa 12-13) και μπορούν να διαχωριστούν με την 
χρωματογραφία ανιόντο-ανταλλαγής. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση κατάλληλων διαλυτών 
(υψηλό pH) στην κινητή φάση αλλά και μέσω της στατικής φάσης, η οποία θα πρέπει να μπορεί να 
ανταλλάσσει ανιόντα. Η αναλυτική στήλη Dionex CarboPac PA1 αποτελεί την στατική φάση. Οι μη 
πορώδεις ρητίνες της στήλης διαθέτουν μικροσφαιρίδια ανταλλαγής ανιόντων τα οποία συνδέονται 
ηλεκτροστατικά σε μεγαλύτερα σωματίδια ρητίνης κατιοντο-ανταλλαγής. Τα σωματίδια αυτά είναι 
συμβατά με την κινητή φάση (υδροξείδιο του νατρίου και οξικό νάτριο). Λόγω των ιδιαίτερων 
συνθηκών της μεθόδου, το υλικό της στήλης πρέπει να εμφανίζει υψηλή αντοχή σε ακραίες τιμές pH 
και εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες σε συνθήκες υψηλής πίεσης (Rohrer et al., 2013). 

Αφού διαχωριστούν οι υδατάνθρακες, ακολουθεί η άμεση ανίχνευσή τους με τον αμπερομετρικό 
ανιχνευτή παλμού με ηλεκτρόδιο χρυσού (PAD). Ο ανιχνευτής αυτός είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος και 
εκλεκτικός σε υψηλά pH, ενώ παράλληλα διαθέτει πολύ χαμηλά όρια ανίχνευσης (μέχρι επίπεδα 
συγκέντρωσης pM). Οι υδατάνθρακες προσροφώνται  πάνω στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου χρυσού 
και οξειδώνονται, γεγονός που οδηγεί στην ανίχνευσή τους, λόγω του δυναμικού που αναπτύσσεται. 
Από την δράση αυτή λαμβάνεται μια παλμική κυματομορφή, με βάση την οποία ταυτοποιείται 
ποιοτικά αλλά και μετράται ποσοτικά το κάθε οξειδωμένο σάκχαρο. Στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου 
χρυσού εφαρμόζεται μία σειρά από δυναμικά (waveform), έτσι ώστε να μπορεί να ανιχνεύει και 
έπειτα για να καθαριστεί και να αποκατασταθεί. Τα δυναμικά αυτά είναι εκλεκτικά για τους 
υδατάνθρακες, για αυτό παρότι μπορεί και άλλες ενώσεις να οξειδωθούν στο ηλεκτρόδιο, η 
εκλεκτικότητα σε αυτές είναι χαμηλή. Αυτές οι ενώσεις δεν εμπλέκονται στην ανάλυση, ούτε την 
επηρεάζουν, παρά μόνο εάν βρίσκονται σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από αυτές των 
υδατανθράκων (Rohrer et al., 2013). 

Στο τέλος της χρωματογραφικής ανάλυσης λαμβάνεται ένα διάγραμμα κορυφών που προκύπτουν 
από το δυναμικό ανίχνευσης (nC) συναρτήσει του χρόνου έκλουσης (Elution Time) (min), με τις 
κορυφές αυτές να αντιστοιχούν στους επιμέρους υδατάνθρακες του προς ανάλυση διαλύματος.  

https://bit.ly/325NqJB
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To σύστημα χρωματογραφίας που χρησιμοποιείται είναι το Dionex ICS-6000 Ion Chromatography 
System. Το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την ρύθμιση της συσκευής και την λήψη των 
αποτελεσμάτων είναι το Chromeleon 7.0.  

Προετοιμασία Χρωματογράφου 

Πριν την έναρξη της ανάλυσης των δειγμάτων, θα πρέπει να παρασκευαστούν οι απαραίτητοι 
διαλύτες για την λειτουργία της συσκευής. Οι διαλύτες αυτοί παρασκευάζονται με υπερκάθαρο νερό 
και είναι οι εξής δυο: 

 Διαλύτης Α: NaOH 0.1M  

 Διαλύτης Β: NaOH 0.1M – CH3COONa 1M 

Σημειώνεται ότι ο Διαλύτης Β φιλτράρεται με χρήση της συσκευής διήθησης υπό κενό σε φίλτρο 
διαμέτρου 0.45 μm, έτσι ώστε να απομακρυνθούν τυχόν στερεά κομμάτια του αλατιού. 

 

Εικόνα 35: Πειραματική διάταξη της Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης Ανιόντο-ανταλλαγής συζευγμένης με 
Αμπερομετρικό Ανιχνευτή Παλμού HPAE–PAD 

Στην συνέχεια θα πρέπει να γίνει προετοιμασία του χρωματογράφου, και συγκεκριμένα καθαρισμός 
του με διαλύτες (Purge – Prime). Αρχικά γίνεται απαέρωση των διαλυτών με αέριο ήλιο, έτσι ώστε να 
απομακρυνθούν τυχόν φυσαλίδες από τους σωλήνες, οι οποίες επηρεάζουν την πίεση στο κύκλωμα 
ροής. Ακολουθεί η εξισορρόπηση της στήλης με ροή του διαλύτη Α. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία 
αυτή, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση, δηλαδή για ανάλυση δειγμάτων. 

Πριν από την ανάλυση των δειγμάτων των αντιδράσεων, είναι απαραίτητο να αναλυθούν στον 
χρωματογράφο ορισμένα πρότυπα ολιγοσακχαριτών, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση των 
πρότυπων κορυφών με τις κορυφές των δειγμάτων. 
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Λειτουργία Χρωματογράφου 

Μέθοδοι 

Μέθοδος ανάλυσης οξειδωμένων προϊόντων κυτταρίνης HPAEC – 40 λεπτά: Η μέθοδος αυτή 
χρησιμοποιείται συνήθως όταν αναλύονται υποστρώματα κυτταρίνης. Η ροή είναι ίση με 1 mL 
διαλύτη/min.  

Πίνακας 13: Σύσταση διαλυτών Α και Β συναρτήσει του χρόνου στην μέθοδο των 40 λεπτών στην Χρωματογραφία Υψηλής 
Απόδοσης Ανιόντο-ανταλλαγής συζευγμένη με Αμπερομετρικό Ανιχνευτή Παλμού HPAE-PAD 

Χρόνος Διαλύτης Α Διαλύτης Β Curve 

0 100% 0% 5 

10 90% 10% 5 

25 70% 30% 5 

30 0% 100% 6 

30.2 100% 0% 5 

39.2 100% 0% 5 

 

Διάγραμμα 2: Σύσταση διαλυτών συναρτήσει του χρόνου για την μέθοδο HPAEC (40λεπτά) 

Μέθοδος ανάλυσης οξειδωμένων προϊόντων κυτταρίνης και ημικυτταρίνης HPAEC – 75 λεπτά: Η 
μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται συνήθως όταν αναλύονται υποστρώματα ημικυτταρίνης. Η ροή είναι 
ίση με 0.25 mL διαλύτη/min. Για την συγκεκριμένη μέθοδο υπάρχουν πρότυπα οξειδωμένων 
προϊόντων και έτσι είναι εφικτή η σύγκριση τους με τα δείγματα προς ανάλυση.  

Πίνακας 14: Σύσταση διαλυτών Α και Β συναρτήσει του χρόνου στην μέθοδο των 75 λεπτών στην Χρωματογραφία Υψηλής 
Απόδοσης Ανιόντο-ανταλλαγής συζευγμένη με Αμπερομετρικό Ανιχνευτή Παλμού HPAE-PAD 

Χρόνος Διαλύτης Α Διαλύτης Β Curve 

0 100% 0% 5 

35 90% 10% 5 

60 70% 30% 5 

60.1 70% 30% 5 

65 0% 100% 6 

66 100% 0% 6 

75 100% 0% 5 

 

Διάγραμμα 3: Σύσταση διαλυτών συναρτήσει του χρόνου για την μέθοδο HPAEC (75 λεπτά) 
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Προετοιμασία δειγμάτων προς ανάλυση 

Όταν τα δείγματα είναι έτοιμα προς ανάλυση, τοποθετημένα σε ειδικά φιαλίδια (vials) και 
καπακωμένα τοποθετούνται στον δειγματολήπτη (Sampler) του Dionex. Σημειώνεται ότι η τελική 
συγκέντρωση υποστρώματος στο προς ανάλυση δείγμα θα πρέπει να είναι χαμηλή της τάξης 0.1% 
έως 0.25% για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην συσκευή. Εισάγονται σαν δεδομένα στον 
υπολογιστή οι λεπτομέρειες της κάθε αντίδρασης και η μέθοδος με την οποία θα αναλυθούν και 
ξεκινά η ανάλυση. Το πρόγραμμα ανάλυσης των δειγμάτων διαρκεί 40 λεπτά ή 75 λεπτά, ανάλογα 
με το δείγμα. Είναι σημαντικό το πρώτο και το τελευταίο δείγμα που εισάγεται στο Dionex να είναι 
υπερκάθαρο νερό για καθαρισμό τυχών υπολειμμάτων. Για κάθε δείγμα που εισάγεται και 
αναλύεται, προκύπτει ένα διάγραμμα (χρωματογράφημα) με κορυφές που υποδηλώνουν την 
ύπαρξη προϊόντων ολιγοσακχαριτών. Οι κορυφές που προκύπτουν κάθε φορά μπορούν να 
ταυτοποιηθούν και να συγκριθούν με διαγράμματα (χρωματογραφήματα) πρότυπων 
ολιγοσακχαριτών. Είναι σημαντικό, αφού τελειώσει η ανάλυση των δειγμάτων, το Dionex να 
αφήνεται να εξισορροπιστεί αρχικά με χαμηλή ροή (0.1 mL/min) Διαλύτη Β και έπειτα με χαμηλή ροή 
Διαλύτη Α.  

 

Εικόνα 36: Διαδικασία τοποθέτησης καπακιών στα ειδικά vials για την χρωματογραφική ανάλυση των δειγμάτων 

Προσδιορισμός των συνολικών αναγωγικών σακχάρων από τη δράση σε υποστρώματα ξυλάνης 
με τη μέθοδο του δινιτροσαλικυλικού οξέος (DNS) 

Η φωτομετρική μέθοδος του 3,5-δινιτροσαλικυλικού οξέος (DNS) αποτελεί μια ταχεία και απλή 
μέθοδο για την εκτίμηση της συνολικής ποσότητας των αναγωγικών σακχάρων σε ένα διάλυμα. Ως 
αναγωγικό σάκχαρο ορίζεται το σάκχαρο εκείνο που έχει ελεύθερο το ημιακεταλικό υδροξύλιο. 
Μεταξύ του ημιακεταλικού υδροξυλίου και του δινιτροσαλικυλικού οξέος,  όταν αυτά βρίσκονται σε 
αλκαλικό διάλυμα και σε θερμοκρασία άνω των 70 oC, σχηματίζεται ένα σύμπλοκο (3-αμινο-5-
νιτροσαλικυλικό οξύ). Το συγκεκριμένο σύμπλοκο εμφανίζει μέγιστο απορρόφησης στα 540 nm και 
το χρώμα της αντίδρασης από κίτρινο μετατρέπεται σε πορτοκαλί ή και κόκκινο ανάλογα με την 
συγκέντρωση των αναγωγικών σακχάρων (Marsden et al., 1982). 

 

Εικόνα 37: Αντίδραση αναγωγής του αντιδραστηρίου 3,5-DNS  
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Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: 

Αναμιγνύονται 50 μL δείγματος και 50 μL αντιδραστηρίου DNS. Το μίγμα τοποθετείται προς βρασμό 
για 5 λεπτά. Έπειτα προστίθενται 400 μL απιονισμένου νερού και ακολουθεί ανάδευση με Vortex. 
Λαμβάνονται 250 μL του τελικού διαλύματος και φωτομετρούνται στο Microplate Reader Spectra 
Max 250, Molecular Devices (Η.Π.Α.), στα 540nm. Σημειώνεται πως ως μηδενική απορρόφηση 
θεωρείται η απορρόφηση του τυφλού διαλύματος (blank), το οποίο αντί για 50 μL δείγματος περιέχει 
50 μL απιονισμένου νερού, ενώ για κάθε δείγμα πραγματοποιούνται διπλές μετρήσεις για 
εξασφάλιση μεγαλύτερης αξιοπιστίας. Για την ποσοτικοποίηση των αναγωγικών σακχάρων, 
χρησιμοποιείται η πρότυπη καμπύλη αναφοράς για το εμπορικό σάκχαρο D-(+)-ξυλόζη (Sigma-
Aldrich, Η.Π.Α.), η οποία κατασκευάστηκε με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων και είναι η εξής: 
C(μΜ) = 13866*OD (R2=0,999). 

4. Αποτελέσματα 

4.1. Βιοπληροφορικά αποτελέσματα 

Σε ένζυμα τόσο καινούρια και περίπλοκα, όπως οι LPMOs, η βιοπληροφορική μπορεί να αποτελέσει 
ένα πολύτιμο εργαλείο, για την κατανόηση του μηχανισμού τους αλλά και την πρόβλεψη της δομής 
τους. Παρατηρώντας το ενεργό κέντρο τους βιοπληροφορικά, μπορούν να προβλεφθούν σημαντικές 
ιδιότητές τους. Ακόμη, για ένζυμα των οποίων η δομή δεν είναι ακόμη γνωστή, η βιοπληροφορική 
διαθέτει εργαλεία για την πρόβλεψη της δομής τους με βάση άλλα παρόμοια ένζυμα.  

Για τη βιοπληροφορική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν τα εξής βιοπληροφορικά εργαλεία και οι 
παρακάτω βάσεις δεδομένων: 

 CAZy (Carbohydrate Active Enzymes Database, http://www.cazy.org/ ) 

 MycoCosm (Doe Joint Genome Institute – JGI MycoCosm, https://mycocosm.jgi.doe.gov/) 
(Nordberg et al., 2014)   

 BLAST (NCBI, https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi)  

 SignalP-4.1 Server Output (DTU Health Tech, 
https://services.healthtech.dtu.dk/service.php?SignalP-4.1) (Petersen et al., 2011) 

 ProtParam tool (Expasy, Swiss Institute of Bioinformatics, 
https://web.expasy.org/protparam/) 

 NetOGlyc 4.0 Server (DTU Bioinformatics, 
https://services.healthtech.dtu.dk/service.php?NetOGlyc-4.0 ) (Steentoft et al., 2013) 

 NetNGlyc 1.0 (DTU Bioinformatics, 
https://services.healthtech.dtu.dk/service.php?NetNGlyc-1.0 ) (Gupta R. & Brunak S., 2002) 

 NCBI (National Center for Biotechnology Information, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/) 

 SWISS-MODEL (Expasy, Swiss Institute of Bioinformatics, https://swissmodel.expasy.org)  

 Alpha Fold (https://github.com/sokrypton/ColabFold) (Jumper et al., 2021) 

ΑΑ16 LPMO 

Εύρεση γονιδίου ΑΑ16 LPMO σε βάσεις δεδομένων 

Η CAZy (Carbohydrate Active Enzymes Database, http://www.cazy.org/) αποτελεί μια βάση 
δεδομένων που περιέχει ταξινομημένα ένζυμα που εμπλέκονται στη σύνθεση, τον μεταβολισμό και 
την αναγνώριση σύνθετων υδατανθράκων. Περιλαμβάνει οικογένειες ενζύμων όπως οι γλυκοζυλ-
υδρολάσες (Glycoside hydrolases family), οι γλυκοζυλ-τρανσφεράσες (GlycosylTransferases family), 
οι βοηθητικές οικογένειες (Auxiliary Activity families) κ.α. Στην τελευταία κατηγορία εντάσσονται οι 

http://www.cazy.org/
https://mycocosm.jgi.doe.gov/
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
https://services.healthtech.dtu.dk/service.php?SignalP-4.1
https://web.expasy.org/protparam/
https://services.healthtech.dtu.dk/service.php?NetOGlyc-4.0
https://services.healthtech.dtu.dk/service.php?NetNGlyc-1.0
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://swissmodel.expasy.org/
https://github.com/sokrypton/ColabFold
http://www.cazy.org/
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οικογένειες των LPMOs και άλλων οξειδοαναγωγικών ενζύμων που εμπλέκονται στη διάσπαση της 
λιγνοκυτταρίνης.  

Αναζητώντας στην CAZy για γονιδιώματα ευκαρυωτών, επιλέγεται ο μύκητας T. thermophilus 
ATCC42464. Εμφανίζονται όλες οι αλληλουχίες που ανήκουν στο γονιδίωμα του μύκητα, 
κατηγοριοποιημένες σε οικογένειες. Στην οικογένεια ΑΑ16 ανήκουν 3 αλληλουχίες. Η μελετούμενη 
αλληλουχία έχει την κωδική ονομασία στην CAZy: MYCTH_2306267, ανήκει στην βοηθητική 
οικογένεια AA16 και ο κωδικός γονιδίου στη βάση δεδομένων GenBank είναι: AEO58740.1. Στο NCBI 
εμφανίζεται ως hypothetical protein MYCTH_2306267 [Thermothelomyces thermophilus ATCC 42464] 
με κωδικό γονιδίου Gene ID: 11513460. 

Εισάγοντας τα δεδομένα του μύκητα στο MycoCosm (Doe Joint Genome Institute – JGI MycoCosm, 
https://mycocosm.jgi.doe.gov/) λαμβάνονται τα εξής δεδομένα: 

 Πλήρης ονομασία: Thermothelomyces thermophilus (M. thermophila ή S. thermophile) v2.0 

 Αναζητώντας το γονίδιο της πρωτεΐνης (MYCTH_2306267) στον μύκητα αυτό, η βάση 
δεδομένων εμφανίζει πως: 

o Το γονίδιο του ενζύμου εντοπίζεται στο τέταρτο χρωμόσωμα του γονιδιώματος του 
T. thermophilus και έχει μήκος 1472 ζεύγη βάσεων (base pairs - bp). 

o Περιέχει πέντε εξώνια. 
o Το μετάγραφο του γονιδίου (transcript) μετά την μεταγραφή και την αφαίρεση των 

εσωνίων έχει μήκος 1030 bp. 
o H κωδικοποιούσα περιοχή του γονιδίου (CDS sequence) μεταξύ του κωδικονίου 

έναρξης και λήξης έχει μήκος 567 bp.  
o Η πρωτεΐνη που κωδικοποιεί αποτελείται από 188 αμινοξέα.  

 

Εικόνα 38: Αποτελέσματα από το Mycocosm για την πρωτεΐνη MYCTH_2306267  

Πρόβλεψη του σηματοδοτικού πεπτιδίου της πρωτεΐνης 

Το σηματοδοτικό πεπτίδιο (signal peptide) ή αλληλουχία έκκρισης είναι μια πεπτιδική αλληλουχία 
μήκους 25-30 αμινοξέων που εντοπίζεται στο αμινοτελικό άκρο (N-terminal) των σχηματιζόμενων 
πρωτεϊνών και φέρει πληροφορίες σχετικά με το μονοπάτι και τον προορισμό έκκρισης της 
πρωτεΐνης. Η βασική δομή ενός σηματοδοτικού πεπτιδίου περιλαμβάνει κατά σειρά τρεις περιοχές: 
τη θετικά φορτισμένη Ν-περιοχή, την υδρόφοβη-Η περιοχή και την ουδέτερη αλλά πολική C-περιοχή. 
Η τελευταία περιλαμβάνει μια περιοχή αποκοπής, στην οποία μια πεπτιδάση αποκόπτει και αφαιρεί 
το σηματοδοτικό πεπτίδιο σε κάποιο στάδιο της έκκρισης στο ενδοπλασματικό δίκτυο. Το SignalP-4.1 
Server Output (DTU Health Tech, https://services.healthtech.dtu.dk/service.php?SignalP-4.1) 
αποτελεί ένα βιοπληροφορικό εργαλείο που προβλέπει την ύπαρξη, την δομή και το σημείο 
αποκοπής του σηματοδοτικού πεπτιδίου σε μια πρωτεΐνη (Petersen et al., 2011). Η ανάλυση του 
μελετούμενου ενζύμου στο SignalP 4.1 προβλέπει την πιθανότητα ύπαρξης σηματοδοτικού 
πεπτιδίου ίση με 81.6%. Η σηματοδοτική αλληλουχία αποτελείται από τα πρώτα 20 αμινοξέα της 
αλληλουχίας, με το σημείο αποκοπής να ορίζεται μεταξύ 20ου και 21ου αμινοξέος. Έτσι, η 
προβλεπόμενη σηματοδοτική αλληλουχία έκκρισης (SignalP) είναι η εξής: MAKTLFRLVSFAAALSTVLG. 

https://mycocosm.jgi.doe.gov/
https://services.healthtech.dtu.dk/service.php?SignalP-4.1
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Εικόνα 39: Αποτελέσματα από το SignalP για την πρωτεΐνη MYCTH_2306267. 

Το αρχείο FASTA της μελετούμενης πρωτεΐνης είναι το παρακάτω: 

>heterologousAA16 MYCTH_2306267 

MAKTLFRLVSFAAALSTVLGHAVVTVPTPRGAGPYYTQRCGETYAVYMEKDKAGPIENGVAKAGSELGCNPFLCR
GYQYEDNEAVEYEPGQVIDFHVDLIAGHHPGYANVSIVDLEANKIIGDPLRSWDDYPNATATTPRSDIDFNVTIPNT
LGTACSTGGKCAIQWYWYASGNKQSYESCVDFYVKALEPRRPPAYVEQKLISEEDLNSAVDHHHHHH 

Η εκκρινόμενη πρωτεΐνη δεν περιλαμβάνει το σηματοδοτικό πεπτίδιο έκκρισης 
(MAKTLFRLVSFAAALSTVLG), ενώ επιπρόσθετα για την εξυπηρέτηση ορισμένων σταδίων στα πλαίσια 
της ετερόλογης έκφρασης, στο τέλος της αλληλουχίας έχει προστεθεί μια αλληλουχία που περιέχει 
τον c-myc επίτοπο (EQKLISEEDL) και έξι αμινοξέα ιστιδίνης (HHHHHH). Έτσι η τελική αλληλουχία της 
εκκρινόμενης πρωτεΐνης διαμορφώνεται ως εξής, αφαιρώντας το SignalP: 

HAVVTVPTPRGAGPYYTQRCGETYAVYMEKDKAGPIENGVAKAGSELGCNPFLCRGYQYEDNEAVEYEPGQVIDF
HVDLIAGHHPGYANVSIVDLEANKIIGDPLRSWDDYPNATATTPRSDIDFNVTIPNTLGTACSTGGKCAIQWYWYA
SGNKQSYESCVDFYVKALEPRRPPAYVEQKLISEEDLNSAVDHHHHHH 

Αξίζει να σημειωθεί πως η πρώτη ιστιδίνη (His) αποτελεί το σημαντικότερο αμινοξύ της πρωτεΐνης. 

Πρόβλεψη χαρακτηριστικών μεγεθών της πρωτεΐνης 

Εισάγοντας τα δεδομένα της μελετούμενης πρωτεΐνης στο ProtParam tool (Expasy, Swiss Institute of 
Bioinformatics, https://web.expasy.org/protparam/), μπορούμε να προβλέψουμε τα χαρακτηριστικά 
μεγέθη αυτής. Πιο συγκεκριμένα, υπολογίστηκε το μοριακό βάρος (MW), το ισοηλεκτρικό σημείο (pΙ) 
και ο συντελεστής μοριακής απορροφητικότητας (ε) της πρωτεΐνης.  

 Μοριακό Βάρος (MW) 

Η γνώση του θεωρητικού μοριακού βάρους της μελετούμενης πρωτεΐνης είναι σημαντική για 
διάφορους λόγους. Αρχικά, κατά τον καθαρισμό της πρωτεΐνης, το ΜW απαιτείται για να επιλεχθεί 
σωστά η μεμβράνη υπερδιήθησης, έτσι ώστε να μην την διαπερνά το ένζυμο. Ακόμη, κατά την 

https://web.expasy.org/protparam/
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ηλεκτροφόρηση της πρωτεΐνης σε πήκτωμα SDS, γνωρίζοντας το θεωρητικό MW και συγκρίνοντάς το 
με αυτό που προέκυψε μπορεί να επιβεβαιωθεί η καθαρότητα της παραγόμενης πρωτεΐνης.   

 Ισοηλεκτρικό σημείο (pI) 

Το ισοηλεκτρικό σημείο μιας πρωτεΐνης είναι η τιμή του pH, στην οποία το συνολικό φορτίο της είναι 
μηδενικό. Στο σημείο αυτό η πρωτεΐνη εμφανίζει την ελάχιστη τιμή διαλυτότητας της. Επιπρόσθετα, 
ένα διάλυμα με pH ίσο με το ισοηλεκτρικό σημείο μιας πρωτεΐνης είναι κατάλληλο για την 
κρυστάλλωση και την καταβύθισή της. 

 Συντελεστής Μοριακής Απορροφητικότητας (ε) 

Ο συντελεστής μοριακής απορρόφησης υποδεικνύει την ποσότητα φωτός που μπορεί να 
απορροφήσει μια πρωτεΐνη σε ένα ορισμένο μήκος κύματος και καθορίζεται στο μεγαλύτερο βαθμό 
από τον αριθμό των αμινοξέων τυροσίνη, τρυπτοφάνη, κυστεΐνη σε μια πεπτιδική αλυσίδα. 

Το εργαλείο ProtParam tool (Expasy, Swiss Institute of Bioinformatics, 
https://web.expasy.org/protparam/), υπολόγισε για την πρωτεΐνη τα εξής:  

 Μοριακό βάρος: 22075.40 Dalton  

 Συντελεστής μοριακής απορροφητικότητας (μετρημένος σε νερό, 280 nm): 37735 M-1cm-1 

 Θεωρητικό pI: 5.15 

 Αριθμός αμινοξέων: 199 

 Αριθμός αρνητικά φορτισμένων αμινοξέων (Asp + Glu): 27 

 Αριθμός θετικά φορτισμένων αμινοξέων (Arg + Lys): 15 

Πρόβλεψη θέσεων γλυκοζυλίωσης της πρωτεΐνης 

Ο- Γλυκοζυλίωση 

Το NetOGlyc 4.0 Server (DTU Bioinformatics, 
https://services.healthtech.dtu.dk/service.php?NetOGlyc-4.0) αποτελεί ένα υπολογιστικό εργαλείο 
για την πρόβλεψη των θέσεων Ο- γλυκοζυλίωσης σε κατάλοιπα θρεονίνης (Thr) ή σερίνης (Ser). Το 
NetOGlyc εξάγει μία λίστα με όλες τις πιθανές θέσεις Ο- γλυκοζυλίωσης, μαζί με την βαθμολογία 
εμπιστοσύνης της πρόβλεψης (Steentoft et al., 2013). Όσες θέσεις έχουν βαθμολογία υψηλότερη του 
threshold, δηλαδή του 0.5, χαρακτηρίζονται ως Positive από τον server και προβλέπονται ως 
πιθανότερες θέσεις Ο- γλυκοζυλίωσης. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής δίνουν συνολικά 3 
πιθανές θέσεις Ο- γλυκοζυλίωσης και συγκεκριμένα στα αμινοξέα 5, 8, 118. Τα αποτελέσματα αυτά 
φαίνονται στο Παράρτημα Β. 

Ν- Γλυκοζυλίωση 

Το NetNGlyc 1.0 (DTU Bioinformatics, https://services.healthtech.dtu.dk/service.php?NetNGlyc-1.0) 
αποτελεί ένα υπολογιστικό εργαλείο για την πρόβλεψη των θέσεων Ν- γλυκοζυλίωσης σε κατάλοιπα 
ασπαραγίνης (Asn). Το NetNGlyc εξάγει μία λίστα με τις πιθανές θέσεις Ν- γλυκοζυλίωσης, μαζί με 
την πιθανότητα ύπαρξης γλυκοζυλίωσης και έναν αριθμό δικτύων που συμφωνούν με το αποτέλεσμα 
που εξήγαγε, το Jury Agreement (Gupta R. & Brunak S., 2002). Το Jury Agreement σε συνδυασμό με 
την πιθανότητα ύπαρξης της γλυκοζυλίωσης να υπερβαίνει το όριο (threshold) του 0.5, αποτελούν 
κριτήρια για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης 
αυτής δίνουν συνολικά 3 πιθανές θέσεις Ν- γλυκοζυλίωσης και συγκεκριμένα στα αμινοξέα 89, 113, 
126. Τα αποτελέσματα αυτά φαίνονται στο Παράρτημα Β. 

 

 

https://web.expasy.org/protparam/
https://services.healthtech.dtu.dk/service.php?NetOGlyc-4.0
https://services.healthtech.dtu.dk/service.php?NetNGlyc-1.0
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Σύνοψη αποτελεσμάτων της βιοπληροφορικής ανάλυσης  

Τα αποτελέσματα της βιοπληροφορικής ανάλυσης του γονιδίου που κωδικοποιεί την έκφραση της 
μελετούμενης LPMO πρωτεΐνης συνοψίζονται στον Πίνακα 15. 

Πίνακας 15: Σύνοψη βιοπληροφορικών αποτελεσμάτων για την ΑΑ16 LPMO 

Βιοπληροφορικό Εργαλείο / 
Βάση Δεδομένων  

Ιδιότητα ΑΑ16 LPMO 

CAZy Κωδική Ονομασία Πρωτεΐνης MYCTH_2306267 

MycoCosm Κωδική Ονομασία Πρωτεΐνης 2306267 

GenBank Κωδική Ονομασία Γονιδίου AEO58740.1 

NCBI Κωδική Ονομασία Γονιδίου 11513460 

CAZy Οικογένεια πρωτεϊνών AA16 

MycoCosm Προέλευση γονιδιώματος T. thermophilus 

MycoCosm Αριθμός εξωνίων 5 

ProtParam Αριθμός αμινοξέων 199 

SignalP 5.0 Σηματοδοτικό πεπτίδιο έκκρισης MAKTLFRLVSFAAALSTVLG 

ProtParam Μοριακό βάρος (Da) 22075 

ProtParam Ισοηλεκτρικό σημείο 5.15 

ProtParam 
Συντελεστής μοριακής 
απορροφητικότητας (M-1cm-1) 

37735 

NetNGlyc 1.0 Αριθμός θέσεων Ν-γλυκοζυλίωσης 3 

NetOglyc 4.0 Αριθμός θέσεων Ο-γλυκοζυλίωσης 3 

Πρόβλεψη τρισδιάστατης δομής πρωτεΐνης 

SWISS-MODEL 

Με τη βοήθεια του εργαλείου SWISS-MODEL (https://swissmodel.expasy.org) μπορεί να επιχειρηθεί 
να γίνει πρόβλεψη του μοντέλου της δομής της μελετούμενης LPMO στον χώρο, με βάση γνωστές 
κρυσταλλωμένες πρωτεΐνες. Για την συγκεκριμένη πρωτεΐνη ΑΑ16 LPMO που μελετάται, καθώς δεν 
υπάρχουν πολλά διαθέσιμα δεδομένα, δεν εμφανίζει σημαντικές ομοιότητες με άλλες γνωστές –έως 
τώρα- πρωτεΐνες.   

Alpha Fold 

Για την πρόβλεψη της τρισδιάστατης δομής μίας πρωτεΐνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το Alpha 
Fold (https://github.com/sokrypton/ColabFold). Πρόκειται για ένα βιοπληροφορικό εργαλείο που 
προβλέπει την δομή πρωτεϊνών με αρκετά μεγάλη αξιοπιστία. Εισάγοντας σαν δεδομένο μόνο την 
αλληλουχία μίας πρωτεΐνης, προβλέπει την τρισδιάστατη δομή της και εξάγει και ορισμένα 
διαγράμματα που αφορούν την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη των αποτελεσμάτων του. 
Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται το AlphaFold2_mmseqs2 καθώς πραγματοποιεί τις προβλέψεις του 
με ταχύτητα και χρησιμοποιεί μεγάλες βάσεις δεδομένων (Jumper et al., 2021).  

Το Alpha Fold δημιουργεί πέντε διαφορετικά μοντέλα για την τρισδιάστατη δομή της πρωτεΐνης, με 
μικρές διαφορές. Ως πιο έμπιστο θεωρείται το πρώτο μοντέλο που προκύπτει, σύμφωνα με το οποίο 
η τρισδιάστατη δομή της ΑΑ16 LPMO είναι αυτή που φαίνεται στην Εικόνα 40 (Jumper et al., 2021).  

Η δομή της αποθηκεύεται σε μορφή pdb format και εισάγεται στο πρόγραμμα προσομοίωσης UCSF 
Chimera 1.15 (Extensible Molecular Modeling System) 
(https://www.cgl.ucsf.edu/chimera/download.html) (Pettersen et al., 2004). 

https://swissmodel.expasy.org/
https://github.com/sokrypton/ColabFold
https://www.cgl.ucsf.edu/chimera/download.html
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Εικόνα 40: Τρισδιάστατη δομή της ΑΑ16 LPMO όπως αυτή προβλέπεται από το Alpha Fold 

Είναι εμφανής η ουρά των έξι ιστιδινών, που έχει τοποθετηθεί στην πρωτεΐνη για να διευκολύνει τον 
καθαρισμό της, αλλά και ο c-myc επίτοπος. Γνωρίζοντας ότι η πρώτη ιστιδίνη (His1) αποτελεί 
σημαντικό αμινοξύ για μία LPMO, και εμφανίζοντας ορισμένα αμινοξέα γύρω της, μπορεί να 
εντοπιστεί κατά προσέγγιση το ενεργό της κέντρο. Το ενεργό κέντρο είναι επιφανειακό και εκτός από 
την πρώτη ιστιδίνη (His1), φαίνεται πως τα αμινοξέα τυροσίνη (Tyr158) και μία ακόμη ιστιδίνη (His83) 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωσή του. 

 

Εικόνα 41: Τρισδιάστατη δομή των αμινοξέων του ενεργού κέντρου της ΑΑ16 LPMO 
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Εικόνα 42: Τρισδιάστατη δομή της επιφάνειας της ΑΑ16 LPMO  

To Alpha Fold εξάγει ακόμα και κάποιες μετρήσεις σε διαγράμματα που αφορούν την αξιοπιστία του.  

Αρχικά, προκύπτει το διάγραμμα που συσχετίζει το προβλεπόμενο IDDT με τις θέσεις των αμινοξέων 
(Predicted IDDT per position). Το IDDT είναι το ποσοστό των σωστά προβλεπόμενων διατομικών 
αποστάσεων. Το ποσοστό κυμαίνεται από το 0 έως το 100, με ποσοστά πάνω από 70% να θεωρούνται 
έμπιστα και ποσοστά πάνω από 90% υψηλής εμπιστοσύνης. Χαμηλά ποσοστά μπορεί να 
υποδεικνύουν πως το Alpha Fold δεν μπορεί να προβλέψει την συγκεκριμένη δομή ή ότι δεν υπάρχει 
δομή για να προβλεφθεί (εγγενώς διαταραγμένες περιοχές της πρωτεΐνης). Για την συγκεκριμένη 
δομή, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 4, το ποσοστό IDDT είναι γενικά υψηλό, πάνω από 80% για αυτό 
και θεωρείται έμπιστη. Χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται στα αμινοξέα των θέσεων 160 μέχρι 
200. 

 

Διάγραμμα 4: Ποσοστό IDDT συναρτήσει των θέσεων των αμινοξέων για την ΑΑ16 LPMO 

Το επόμενο διάγραμμα που προκύπτει από το Alpha Fold συσχετίζει το PAE (Predicted aligned error) 

με τις θέσεις των αμινοξέων. Το PAE είναι το σφάλμα προβλεπόμενης ευθυγράμμισης και ουσιαστικά 

φανερώνει την εμπιστοσύνη στις σχετικές θέσεις ζευγών αμινοξέων. Οι μπλε αποχρώσεις δηλώνουν 
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χαμηλό σφάλμα, ενώ οι κόκκινες υψηλό. Για την συγκεκριμένη δομή, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 

5, και για τα πέντε μοντέλα αυτής (rank 1-5) παρατηρούνται χαμηλά σφάλματα για την πλειοψηφία 

των ζευγών αμινοξέων. Και πάλι τα υψηλότερα σφάλματα παρατηρούνται για τα ζεύγη των 

τελευταίων αμινοξέων της αλληλουχίας (175-200). 

 

Διάγραμμα 5: Σφάλμα προβλεπόμενης ευθυγράμμισης (PAE) συναρτήσει των θέσεων των αμινοξέων για την ΑΑ16 LPMO 

Το τελευταίο διάγραμμα που εμφανίζει το Alpha Fold ονομάζεται Sequence coverage και συσχετίζει 
τις αλληλουχίες (Sequences) με τις θέσεις (Positions) των αμινοξέων. Ουσιαστικά, όσο υψηλότερος ο 
αριθμός αλληλουχιών που έχει χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη της δομής, τόσο πιο έμπιστη θα 
είναι. Γενικότερα αριθμός αλληλουχιών πάνω από 300 θεωρείται αξιόπιστος. Επομένως, η 
συγκεκριμένη δομή, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 6, στην πλειοψηφία της διαθέτει αριθμό 
αλληλουχιών υψηλότερο από 700 και επομένως θεωρείται αξιόπιστη. Και πάλι στα τελευταία 
αμινοξέα (μετά από το αμινοξύ της θέσης 175) ο αριθμός των αλληλουχιών μειώνεται, κάτι που 
συμφωνεί και με το χαμηλό ποσοστό IDDT και το σφάλμα PAE στις ίδιες θέσεις.  

 

Διάγραμμα 6: Αριθμός αλληλουχιών συναρτήσει των θέσεων των αμινοξέων για την ΑΑ16 LPMO 
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ΑΑ9 LPMO 

Εύρεση γονιδίου ΑΑ9 LPMO σε βάσεις δεδομένων 

Αναζητώντας στην CAZy για γονιδιώματα ευκαρυωτών, επιλέγεται ο μύκητας T. thermophilus 
ATCC42464. Εμφανίζονται όλες οι αλληλουχίες που ανήκουν στο γονιδίωμα του μύκητα, 
κατηγοριοποιημένες σε οικογένειες. Στην οικογένεια ΑΑ9 ανήκουν 22 αλληλουχίες. Η μελετούμενη 
αλληλουχία έχει την κωδική ονομασία στην CAZy: MYCTH_110651, ανήκει στην βοηθητική οικογένεια 
AA9 και ο κωδικός γονιδίου στη βάση δεδομένων GenBank είναι: AEO54509.1. Στο NCBI εμφανίζεται 
ως Glycoside Hydrolase Family 61 Protein MYCTH_110651 [Thermothelomyces thermophilus ATCC 
42464] με κωδικό γονιδίου Gene ID: 11505839. 

Εισάγοντας τα δεδομένα του μύκητα στο MycoCosm (Doe Joint Genome Institute – JGI MycoCosm, 
https://mycocosm.jgi.doe.gov/) λαμβάνονται τα εξής δεδομένα: 

 Πλήρης ονομασία: Thermothelomyces thermophilus (M. thermophila ή S. thermophile) v2.0 

 Αναζητώντας το γονίδιο της πρωτεΐνης (MYCTH_110651) στον μύκητα αυτό, η βάση 
δεδομένων εμφανίζει πως: 

o Το γονίδιο του ενζύμου εντοπίζεται στο πρώτο χρωμόσωμα του γονιδιώματός του T. 
thermophilus και έχει μήκος 1873 bp. 

o Περιέχει έξι εξώνια. 
o Το μετάγραφο του γονιδίου (Transcript) μετά την μεταγραφή και την αφαίρεση των 

εσωνίων έχει μήκος 1336 bp. 
o H κωδικοποιούσα περιοχή του γονιδίου (CDS sequence) μεταξύ του κωδικονίου 

έναρξης και λήξης έχει μήκος 912 bp. 
o Η πρωτεΐνη που κωδικοποιεί αποτελείται από 303 αμινοξέα.  
o Η πρωτεΐνη διαθέτει CBM (Nordberg et al., 2014). 

 

Εικόνα 43: Αποτελέσματα από το Mycocosm για την πρωτεΐνη MYCTH_110651.  

Πρόβλεψη του σηματοδοτικού πεπτιδίου της πρωτεΐνης 

Η ανάλυση του μελετούμενου ενζύμου στο SignalP 4.1 
(https://services.healthtech.dtu.dk/service.php?SignalP-4.1) προβλέπει την πιθανότητα ύπαρξης 
σηματοδοτικού πεπτιδίου ίση με 62.9%. Η σηματοδοτική αλληλουχία αποτελείται από τα πρώτα 19 
αμινοξέα της αλληλουχίας, με το σημείο αποκοπής να ορίζεται μεταξύ 19ου και 20ου αμινοξέος. Έτσι, 
η σηματοδοτική αλληλουχία έκκρισης (SignalP) είναι η εξής: MKGLLGAAALSLAVSDVSA.  

https://mycocosm.jgi.doe.gov/
https://services.healthtech.dtu.dk/service.php?SignalP-4.1
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Εικόνα 44: Αποτελέσματα από το SignalP για την πρωτεΐνη MYCTH_110651.  

Το αρχείο FASTA της μελετούμενης πρωτεΐνης είναι το παρακάτω: 

>XP_003659754.1 MYCTH_110651 [organism=Thermothelomyces thermophilus ATCC 42464] 
[GeneID=11505839] 

MKGLLGAAALSLAVSDVSAHYIFQQLTTGGVKHAVYQYIRKNTNYNSPVTDLTSNDLRCNVGATGAGTDTVTVRA
GDSFTFTTDTPVYHQGPTSIYMSKAPGSASDYDGSGGWFKIKDWGADFSSGQATWTLASDYTATIPECIPPGDYLL
RIQQLGIHNPWPAGIPQFYISCAQITVTGGGSANPGPTVSIPGAFKETDPGYTVNIYNNFHNYTVPGPAVFTCNGS
GGNNGGGSNPVTTTTTTTTRPSTSTAQSQPSSSPTSPSSCTVAKWGQCGGQGYSGCTVCAAGSTCQKTNDYYSQ
CL 

Η εκκρινόμενη πρωτεΐνη δεν περιλαμβάνει το σηματοδοτικό πεπτίδιο έκκρισης 
(MKGLLGAAALSLAVSDVSA), ενώ επιπρόσθετα για την εξυπηρέτηση ορισμένων σταδίων στα πλαίσια 
της ετερόλογης έκφρασης, στο τέλος της αλληλουχίας έχει προστεθεί μια αλληλουχία που περιέχει 
τον c-myc επίτοπο (EQKLISEEDL) και έξι αμινοξέα ιστιδίνης (HHHHHH). Στην αλληλουχία της 
εντοπίζεται και η μονάδα πρόσδεσης με τους υδατάνθρακες, δηλαδή το CMB 
(CTVAKWGQCGGQGYSGCTVCAAGSTCQKTNDYYSQCL). Έτσι η τελική αλληλουχία της εκκρινόμενης 
πρωτεΐνης διαμορφώνεται ως εξής, αφαιρώντας το SignalP: 

HYIFQQLTTGGVKHAVYQYIRKNTNYNSPVTDLTSNDLRCNVGATGAGTDTVTVRAGDSFTFTTDTPVYHQGPTSI
YMSKAPGSASDYDGSGGWFKIKDWGADFSSGQATWTLASDYTATIPECIPPGDYLLRIQQLGIHNPWPAGIPQFYI
SCAQITVTGGGSANPGPTVSIPGAFKETDPGYTVNIYNNFHNYTVPGPAVFTCNGSGGNNGGGSNPVTTTTTTTT
RPSTSTAQSQPSSSPTSPSSCTVAKWGQCGGQGYSGCTVCAAGSTCQKTNDYYSQCLFLEQKLISEEDLNSAVDH
HHHHH 

Αξίζει να σημειωθεί πως η πρώτη ιστιδίνη (His) αποτελεί το σημαντικότερο αμινοξύ της πρωτεΐνης. 

Πρόβλεψη χαρακτηριστικών μεγεθών της πρωτεΐνης 

Το εργαλείο ProtParam tool (Expasy, Swiss Institute of Bioinformatics, 
https://web.expasy.org/protparam/), υπολόγισε για την πρωτεΐνη τα εξής:  

 Μοριακό βάρος: 32528.56 Dalton  

 Συντελεστής μοριακής απορροφητικότητας (μετρημένος σε νερό, 280 nm): 51965 M-1cm-1 

https://web.expasy.org/protparam/
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 Θεωρητικό pI: 5.95 

 Αριθμός αμινοξέων: 307 

 Αριθμός αρνητικά φορτισμένων αμινοξέων (Asp + Glu): 20 

 Αριθμός θετικά φορτισμένων αμινοξέων (Arg + Lys): 14 

Πρόβλεψη θέσεων γλυκοζυλίωσης της πρωτεΐνης 

Ο- Γλυκοζυλίωση 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής δίνουν συνολικά 25 πιθανές θέσεις Ο- γλυκοζυλίωσης και 
συγκεκριμένα στα αμινοξέα 45, 170, 208, 216, 220-227, 230-233, 236, 239-241, 243-244, 246-247, 
249. Τα αποτελέσματα αυτά φαίνονται στο Παράρτημα Β. 

Ν- Γλυκοζυλίωση 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής δίνουν συνολικά 2 πιθανές θέσεις Ν- γλυκοζυλίωσης και 
συγκεκριμένα στα αμινοξέα 194, 206. Όμως μόνο η θέση Ν- γλυκοζυλίωσης στο αμινοξύ 194 
θεωρείται αξιόπιστη αφού η πιθανότητα ύπαρξης της γλυκοζυλίωσης στη θέση αυτή υπερβαίνει το 
όριο (threshold) του 0.5. Τα αποτελέσματα αυτά φαίνονται στο Παράρτημα Β. 

Σύνοψη αποτελεσμάτων της βιοπληροφορικής ανάλυσης του γονιδίου 

Τα αποτελέσματα της βιοπληροφορικής ανάλυσης του γονιδίου που κωδικοποιεί την έκφραση της 
μελετούμενης LPMO πρωτεΐνης συνοψίζονται στον Πίνακα 16. 

Πίνακας 16: Σύνοψη βιοπληροφορικών αποτελεσμάτων για την ΑΑ9 LPMO 

Βιοπληροφορικό Εργαλείο / 
Βάση Δεδομένων 

Ιδιότητα ΑΑ9 LPMO 

CAZy Κωδική Ονομασία Πρωτεΐνης MYCTH_110651 

MycoCosm Κωδική Ονομασία Πρωτεΐνης 110651 

GenBank Κωδική Ονομασία Γονιδίου AEO54509.1 

NCBI Κωδική Ονομασία Γονιδίου 11505839 

CAZy Οικογένεια πρωτεϊνών AA9 

MycoCosm Προέλευση γονιδιώματος T. thermophilus 

MycoCosm Αριθμός εξωνίων 6 

ProtParam Αριθμός αμινοξέων 307 

SignalP 5.0 
Σηματοδοτικό πεπτίδιο 
έκκρισης 

MKGLLGAAALSLAVSDVSA 

ProtParam Μοριακό βάρος (Da) 32528 

ProtParam Ισοηλεκτρικό σημείο 5.95 

ProtParam 
Συντελεστής μοριακής 
απορροφητικότητας (M-1cm-1) 

51965 

NetNGlyc 1.0 
Αριθμός θέσεων Ν-
γλυκοζυλίωσης 

1 

NetOglyc 4.0 
Αριθμός θέσεων Ο-
γλυκοζυλίωσης 

25 
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Πρόβλεψη τρισδιάστατης δομής πρωτεΐνης 

SWISS - MODEL 

Με τη βοήθεια του εργαλείου SWISS-MODEL (https://swissmodel.expasy.org) μπορεί να επιχειρηθεί 
να γίνει πρόβλεψη του μοντέλου της δομής της μελετούμενης LPMO στον χώρο, με βάση γνωστές 
κρυσταλλωμένες πρωτεΐνες. Η συγκεκριμένη πρωτεΐνη που μελετάται, εμφανίζει σημαντικές 
ομοιότητες με μία LPMO της οικογένειας ΑΑ9 από τον N. crassa (NcLPMO9F), συγκεκριμένα την 
4QI8.1, με ομοιότητα αλληλουχίας 40.20% και GMQE (Global Model Quality Estimate) 0.51. 

Στην βάση δεδομένων RSCB – PDB (Protein Data Bank, https://www.rcsb.org/ ), αναζητείται η 
παραπάνω κρυσταλλογραφημένη πρωτεΐνη με τον κωδικό 4QI8. Η βάση δεδομένων αναγνωρίζει ότι 
πρόκειται για μία Lytic Polysaccharide Monooxygenase 9F από τον N. crassa (NcLPMO9F) και 
εμφανίζει την δομή της. Η δομή της αποθηκεύεται σε μορφή pdb format και εισάγεται στο 
πρόγραμμα προσομοίωσης UCSF Chimera 1.15 (Extensible Molecular Modeling System) 
(https://www.cgl.ucsf.edu/chimera/download.html).  

Η δομή, λοιπόν, της πρωτεΐνης 4QI8 εισάγεται στο πρόγραμμα και παρουσιάζεται στην Εικόνα 45. 

 

Εικόνα 45: Τρισδιάστατη δομή της πρωτεΐνης 4QI8 και του ενεργού κέντρου της 

Εστιάζοντας στο ενεργό κέντρο, είναι φανερό το άτομο του χαλκού, το οποίο συντονίζεται από δύο 
ιστιδίνες (histidine brace) (His1, His72) και μία τυροσίνη (Tyr157), όπως φαίνεται στην Εικόνα 46. 

https://swissmodel.expasy.org/
https://www.rcsb.org/
https://www.cgl.ucsf.edu/chimera/download.html
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Εικόνα 46: Τρισδιάστατη δομή του ενεργού κέντρου της πρωτεΐνης 4QI8 

Alpha Fold 

Για την πρόβλεψη της τρισδιάστατης δομής μίας πρωτεΐνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το Alpha 
Fold (https://github.com/sokrypton/ColabFold), όπως προαναφέρθηκε (Jumper et al., 2021).  

Το Alpha Fold δημιουργεί πέντε διαφορετικά μοντέλα για την τρισδιάστατη δομή της πρωτεΐνης, με 
μικρές διαφορές. Ως πιο έμπιστο θεωρείται το πρώτο μοντέλο που προκύπτει, σύμφωνα με το οποίο 
η τρισδιάστατη δομή της ΑΑ9 LPMO φαίνεται στην Εικόνα 47 (Jumper et al., 2021).  

Η δομή της αποθηκεύεται σε μορφή pdb format και εισάγεται στο πρόγραμμα προσομοίωσης UCSF 
Chimera 1.15 (Extensible Molecular Modeling System) 
(https://www.cgl.ucsf.edu/chimera/download.html) (Pettersen et al., 2004). 

 
Εικόνα 47: Τρισδιάστατη δομή της ΑΑ9 LPMO όπως αυτή προβλέπεται από το Alpha Fold 

https://github.com/sokrypton/ColabFold
https://www.cgl.ucsf.edu/chimera/download.html
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Είναι εμφανής η ουρά των έξι ιστιδινών, που έχει τοποθετηθεί στην πρωτεΐνη για να διευκολύνει τον 
καθαρισμό της αλλά και ο c-myc επίτοπος. Ακόμη, είναι εμφανές το CBM που διαθέτει η AA9 LPMO. 
Γνωρίζοντας ότι η πρώτη ιστιδίνη (His1) αποτελεί σημαντικό αμινοξύ για μία LPMO, και εμφανίζοντας 
ορισμένα αμινοξέα γύρω της, μπορεί να εντοπιστεί κατά προσέγγιση το ενεργό της κέντρο. Το ενεργό 
κέντρο είναι επιφανειακό και εκτός από την πρώτη ιστιδίνη (His1), φαίνεται πως τα αμινοξέα 
τυροσίνη (Tyr151) και μία ακόμη ιστιδίνη (His70) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωσή 
του. 

 

Εικόνα 48: Τρισδιάστατη δομή των αμινοξέων του ενεργού κέντρου της ΑΑ9 LPMO 

 

Εικόνα 49: Τρισδιάστατη δομή της επιφάνειας της ΑΑ9 LPMO 
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To Alpha Fold εξάγει ακόμα και κάποιες μετρήσεις σε διαγράμματα που αφορούν την αξιοπιστία του.  

Αρχικά, προκύπτει το διάγραμμα που συσχετίζει το προβλεπόμενο IDDT με τις θέσεις των αμινοξέων 
(Predicted IDDT per position). Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 7, παρατηρούνται γενικά υψηλά 
ποσοστά (>80%) για την πλειοψηφία των αμινοξέων. Στις θέσεις 200-250 και μετά την θέση 280 
παρατηρούνται χαμηλότερα ποσοστά, επομένως η πρόβλεψη στις θέσεις αυτές δεν θεωρείται 
πλήρως αξιόπιστη.  

 

Διάγραμμα 7: Ποσοστό IDDT συναρτήσει των θέσεων των αμινοξέων για την ΑΑ9 LPMO 

Το επόμενο διάγραμμα που προκύπτει από το Alpha Fold συσχετίζει το PAE (Predicted aligned error) 

με τις θέσεις των αμινοξέων. Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 8, για τα πρώτα 200 αμινοξέα 

παρατηρούνται χαμηλά σφάλματα, ενώ για τα ζεύγη αμινοξέων μετά τη θέση 200 το σφάλμα είναι 

μεγαλύτερο. 

 

Διάγραμμα 8: Σφάλμα προβλεπόμενης ευθυγράμμισης (PAE) συναρτήσει των θέσεων των αμινοξέων για την ΑΑ9 LPMO 
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Το τελευταίο διάγραμμα που εμφανίζει το Alpha Fold ονομάζεται Sequence coverage και συσχετίζει 
τις αλληλουχίες (Sequences) με τις θέσεις (Positions) των αμινοξέων. Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 
9, για την πλειοψηφία των θέσεων χρησιμοποιείται επαρκής αριθμός αλληλουχιών. Στις θέσεις 200-
300 παρατηρείται χαμηλότερος αριθμός χρησιμοποιούμενων αλληλουχιών συγκριτικά με τις 
προηγούμενες, όμως και πάλι θεωρείται επαρκής. Στα τελευταία αμινοξέα των θέσεων 280-300 ο 
αριθμός αλληλουχιών μειώνεται σημαντικά. 

 

Διάγραμμα 9: Αριθμός αλληλουχιών συναρτήσει των θέσεων των αμινοξέων για την ΑΑ9 LPMO 

Σύγκριση προβλεπόμενων τρισδιάστατων δομών 

Για την πρωτεΐνη AA9 LPMO έγινε πρόβλεψη της τρισδιάστατης δομής της τόσο με το SWISS – MODEL 

όσο και με το Alpha Fold. Αξίζει να γίνει μία σύγκριση των δύο προβλεπόμενων δομών. Από το SWISS 

– MODEL προέκυψε ομοιότητα 40% της συγκεκριμένης ΑΑ9 LPMO με μία άλλη της ίδιας οικογένειας, 

την 4QI8. Από το Alpha Fold προέκυψε επίσης μία τρισδιάστατη δομή. Η σύγκριση των δύο δομών 

φαίνεται παρακάτω.  

Στο πρόγραμμα προσομοίωσης UCSF Chimera 1.15, γίνεται υπερκάλυψη (superpose) των δύο δομών, 

δηλαδή της πρωτεΐνης 4QI8 (κόκκινο χρώμα) και της δομής που προέκυψε από το Alpha Fold (μπλε 

χρώμα). Το αποτέλεσμα της υπερκάλυψης αυτής φαίνεται στην Εικόνα 50. 
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Εικόνα 50: Σύγκριση τρισδιάστατων δομών της ΑΑ9 LPMO όπως αυτές προέκυψαν από το SWISS – MODEL και το Alpha 
Fold 

Παρατηρείται πως οι προβλέψεις από τα δύο βιοπληροφορικά εργαλεία, SWISS – MODEL και Alpha 

Fold εμφανίζουν ομοιότητες στην δομή. Η ομοιότητα αυτή βασίζεται στο γεγονός πως για τις LPMOs 

της οικογένειας ΑΑ9 υπάρχει ποικιλία δεδομένων.  

Πρόβλεψη ομοιότητας της αλληλουχίας της πρωτεΐνης με άλλες πρωτεΐνες  

Με τη βοήθεια του εργαλείου BLAST της NCBI (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi), και 
συγκεκριμένα του Protein Blast, μπορεί να γίνει πρόβλεψη της ομοιότητας της αλληλουχίας της 
μελετούμενης πρωτεΐνης με άλλες πρωτεΐνες. Εισάγοντας το αρχείο FASTA της πρωτεΐνης και 
επιλέγοντας την βάση δεδομένων στην οποία θα γίνει η αναζήτηση, λαμβάνονται τα αποτελέσματα 
του blast.  

Επιλέγοντας την βάση δεδομένων PDB (Protein Data Bank) φαίνεται πως η μελετούμενη πρωτεΐνη 
παρουσιάζει ομοιότητα στην αλληλουχία της με μία πρωτεΐνη της οικογένειας GH61 (4B5Q) από τον 
Phanerodontia chrysosporium σε ποσοστό 41.40%. Ακόμη, σημαντική ομοιότητα αλληλουχίας, με 
ποσοστό 39.07%, φαίνεται να έχει και με μία LPMO της οικογένειας ΑΑ9 από τον N. crassa (4QI8). 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρωτεΐνη ενδιαφέροντος (MYCTH_110651) παρουσιάζει ομοιότητα τόσο 
στην δομή όσο και στην αλληλουχία με την LPMO AA9 από τον N. crassa (4QI8). 

 
Εικόνα 51: Αποτελέσματα του Blast NCBI για την πρωτεΐνη MYCTH_110651 https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi   

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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4.2. Πειραματικά αποτελέσματα 

Παραγωγικότητα ενζύμων 

Η πρωτεϊνική συγκέντρωση των παραγόμενων καθαρών ενζύμων υπολογίζεται από τον νόμο των 
Lambert-Beer, με βάση την απορρόφησή τους στην περιοχή του υπεριώδους και συγκεκριμένα στα 
280nm (Α280nm). Από την υπολογιζόμενη συγκέντρωση του ενζύμου (mg/mL) μπορεί να προκύψει η 
μάζα του ενζύμου (mg) που περιέχεται σε ορισμένο όγκο ενζυμικού διαλύματος, δηλαδή στον όγκο 
(ml) που παραλήφθηκε από τον καθαρισμό. Αφού από ορισμένο όγκο καλλιέργειας (2 λίτρα) 
παραλήφθηκαν συγκεκριμένα mg ενζύμου, μπορεί να γίνει η αναγωγή στο 1 λίτρο καλλιέργειας και 
έτσι να υπολογιστεί η παραγωγικότητα της καλλιέργειας σε mg ενζύμου. 

Για την AA16 LPMO προκύπτει παραγωγικότητα ίση με 14.94 mg ενζύμου ανά λίτρο καλλιέργειας, 

ενώ για την ΑΑ9 LPMO 42.3 mg ενζύμου ανά λίτρο καλλιέργειας. Δηλαδή η παραγωγικότητα της ΑΑ9 

φαίνεται να είναι περίπου τριπλάσια συγκριτικά με της ΑΑ16. Τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν με 

το γεγονός πως η παραγωγή της ΑΑ9 υπήρξε ευκολότερη, ενώ της ΑΑ16 αντιμετωπίζει ορισμένες 

προκλήσεις ακόμη, γεγονός που επαληθεύεται και βιβλιογραφικά (Filiatrault-Chastel et al., 2019).  

Αποτελέσματα ηλεκτροφορητικών τεχνικών 

Για τον προσδιορισμό του μοριακού βάρους των παραγόμενων ενζύμων, αλλά και για τον έλεγχο της 

καθαρότητάς τους, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών σε πήκτωμα 

πολυακρυλαμιδίου υπό αποδιατακτικές συνθήκες (SDS-PAGE). Τα αποτελέσματα της 

ηλεκτροφόρησης SDS-PAGE παρουσιάζονται στις Εικόνες 52 και 53.  

 

Εικόνα 52: Πήκτωμα ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών υπό αποδιατακτικές συνθήκες SDS-PAGE. Από αριστερά προς τα δεξιά, 
διακρίνεται το πρότυπο διάλυμα πρωτεϊνών γνωστού μοριακού βάρους και η πρωτεϊνική ζώνη της ΑΑ9 LPMO 
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Εικόνα 53: Πήκτωμα ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών υπό αποδιατακτικές συνθήκες SDS-PAGE. Από αριστερά προς τα δεξιά, 

διακρίνεται το πρότυπο διάλυμα πρωτεϊνών γνωστού μοριακού βάρους και η πρωτεϊνική ζώνη της ΑΑ16 LPMO 

Το μοριακό βάρος της ΑΑ9 LPMO εντοπίζεται στα 55 kDa, ενώ της ΑΑ16 LPMO στα 40 kDa. Στο 

πήκτωμα ηλεκτροφόρησης της ΑΑ9 LPMO φαίνεται μία πρωτεϊνική ζώνη, επομένως πρόκειται για 

καθαρή πρωτεΐνη, όμως εμφανίζεται πλατιά, καθώς αποτελείται από διαφορετικές γλυκοζυλιωμένες 

μορφές του ίδιου ενζύμου. Για την ΑΑ16 LPMO φαίνεται και πάλι μία πρωτεϊνική ζώνη, γεγονός που 

αποδεικνύει την καθαρότητα της πρωτεΐνης. 

Δοκιμή οξειδωτικής ενεργότητας με 2,6-διμεθοξυφαινόλη (2,6-DMP) 

Για την ανίχνευση της δράσης των LPMOs και της ικανότητάς τους να ανταλλάσσουν ηλεκτρόνια 

πραγματοποιήθηκε η δοκιμή οξειδωτικής ενεργότητας με 2,6-διμεθοξυφαινόλη (2,6-DMP). 

Αναλύθηκαν δείγματα με AA16 και ΑΑ9 LPMO αλλά και τυφλά δείγματα, τα οποία αντί για ένζυμο 

περιείχαν υπερκάθαρο νερό. Πραγματοποιήθηκαν διπλές μετρήσεις για εξασφάλιση μεγαλύτερης 

αξιοπιστίας. Μετρήθηκε η αρχική απορρόφηση των αντιδράσεων στα 469 nm, έπειτα η κάθε 

αντίδραση επωάστηκε για 10 λεπτά σε σταθερή θερμοκρασία 40°C και αποτυπώθηκε η κινητική της 

σε διάγραμμα, τέλος μετρήθηκε η τελική απορρόφηση των αντιδράσεων στα 469 nm. Από την 

φασματομετρική αυτή ανάλυση προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα στο Microplate Reader 

Spectra Max 250, Molecular Devices (Η.Π.Α.). Οι αρχικές και τελικές απορροφήσεις των αντιδράσεων 

στα 469 nm φαίνονται στον Πίνακα 17. 

Πίνακας 17: Αρχικές και τελικές απορροφήσεις αντιδράσεων στα 469 nm όπως προέκυψαν από την δοκιμή ενεργότητας 
DMP 

Δείγμα A469nm αρχική A469nm τελική 

ΑΑ16 LPMO 
0.052 0.078 

0.048 0.063 

AA9 LPMO 
0.096 0.275 

0.081 0.211 

BLANK 
0.048 0.048 

0.049 0.048 



78 
 

Στο Διάγραμμα 10 φαίνεται η κινητική που προέκυψε και συσχετίζει την συγκέντρωση OD με τον 

χρόνο (sec).  

 

Διάγραμμα 10: Συγκέντρωση OD αντιδράσεων συναρτήσει του χρόνου όπως προέκυψε από την δοκιμή ενεργότητας DMP 

Τα ποσοτικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την δοκιμή οξειδωτικής ενεργότητας με DMP, 

δηλαδή η μέγιστη ταχύτητα Vmax και ο συντελεστής προσδιορισμού R2, φαίνονται στον Πίνακα 18. 

Πίνακας 18: Μέγιστη ταχύτητα και συντελεστής προσδιορισμού για τις αντιδράσεις όπως προέκυψαν από την δοκιμή 
ενεργότητας DMP 

 AA16 AA9 BLANK 

Vmax 2.432 1.377 18.731 12.759 0 0 

R2 0.950 0.968 0.998 0.993 1.000 0.999 

Από τα αποτελέσματα αυτά φαίνεται πως η AA9 LPMO είναι ικανή να ανταλλάσσει ηλεκτρόνια πιο 

έντονα απ’ ότι η AA16 LPMO. Επομένως η δράση υπεροξυγενάσης είναι υψηλότερη στην LPMO της 

οικογένειας ΑΑ9.  

Αντιδράσεις για δοκιμή ενεργότητας 

Για να μελετηθεί η δράση των LPMOs, όπως προαναφέρθηκε, πραγματοποιούνται αντιδράσεις 

αυτών παρουσία διάφορων υποστρωμάτων και έπειτα αναλύονται με την Χρωματογραφία Υψηλής 

Απόδοσης Ανιόντο-ανταλλαγής συζευγμένη με Αμπερομετρικό Ανιχνευτή Παλμού (HPAE-PAD). Οι 

αντιδράσεις αυτές περιλαμβάνουν κάθε φορά το ένζυμο (ΑΑ16 ή ΑΑ9 LPMO), το υπόστρωμα, το δότη 

ηλεκτρονίων (συνήθως ασκορβικό οξύ) και το ρυθμιστικό διάλυμα (συνήθως ρυθμιστικό διάλυμα 

οξικού νατρίου pH 5.5). Η συγκέντρωση του ρυθμιστικού διαλύματος στις αντιδράσεις ήταν 50 mM, 

ενώ του ασκορβικού οξέος 2 mM. Η συγκέντρωση του εκάστοτε υποστρώματος ποίκιλλε στις 

αντιδράσεις που πραγματοποιήθηκαν. Το ένζυμο στις αντιδράσεις βρισκόταν σε συγκέντρωση 4 μM. 

Η θερμοκρασία επώασης των αντιδράσεων ήταν 50 oC, στις 1200 rpm για 24 συνήθως ώρες. 

Από την ανάλυση των αντιδράσεων με την Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης Ανιόντο-ανταλλαγής 

συζευγμένη με Αμπερομετρικό Ανιχνευτή Παλμού (HPAE–PAD) προέκυψαν διαγράμματα 

(χρωματογραφήματα), στα οποία μπορούν να εντοπιστούν κορυφές που αντιστοιχούν στα 

παραγόμενα οξειδωμένα προϊόντα ολιγοσακχαριτών που προκύπτουν από την ενζυμική δράση των 

LPMOs. Τα διαγράμματα που προκύπτουν συσχετίζουν το δυναμικό ανίχνευσης (nC) με τον χρόνο 

έκλουσης των προϊόντων (min). Τα οξειδωμένα προϊόντα είναι γνωστό πως εκλούονται στους 
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χρόνους 13 έως 22 λεπτά, για αυτό και εντοπίζονται (Karnaouri et al., 2017). Η κάθε κορυφή 

αντιστοιχεί σε κάποιον υδατάνθρακα και κάθε ένωση έχει χαρακτηριστικό χρόνο έκλουσης. Για κάθε 

χρωματογράφημα, το λογισμικό Chromeleon μπορεί και εμφανίζει και τα αντίστοιχα εμβαδά (areas) 

των κορυφών σε nC*min για ποσοτικοποίηση και σύγκριση των αποτελεσμάτων. Τα εμβαδά 

ενδιαφέροντος, τα οποία και αντλήθηκαν, είναι αυτά που αντιστοιχούν στα οξειδωμένα προϊόντα, 

δηλαδή στους χρόνους έκλουσης 13 έως 22 λεπτά.  

Σημειώνεται πως για κάθε αντίδραση που πραγματοποιήθηκε, αναλύθηκε και το αντίστοιχο τυφλό 

δείγμα (blank), το οποίο περιέχει υπερκάθαρο νερό αντί για ένζυμο. Από την σύγκριση των 

αναλύσεων της αντίδρασης και του τυφλού δείγματος, προκύπτουν συμπεράσματα για την δράση 

του ενζύμου. Ουσιαστικά η εμφάνιση χαρακτηριστικών κορυφών από την ανάλυση του δείγματος, οι 

οποίες δεν εμφανίζονται κατά την ανάλυση του τυφλού, αποτελεί ένδειξη της δράσης του ενζύμου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν επαρκεί η χρωματογραφική μέθοδος μόνο για την απόδειξη της δράσης 

του ενζύμου, καθώς απαιτείται και ταυτοποίηση των παραγόμενων προϊόντων, π.χ. με την μέθοδο 

ανάλυσης της φασματομετρίας μάζας (MS). 

Πίνακας 19: Σύνοψη συνθηκών αντιδράσεων δοκιμής ενεργότητας για τις LPMO (AA9 και AA16) 

Σύνοψη συνθηκών αντιδράσεων δοκιμής ενεργότητας 

Συγκέντρωση ρυθμιστικού διαλύματος οξικού νατρίου pH 5.5 50 mM 

Συγκέντρωση ασκορβικού οξέος 2 mM 

Συγκέντρωση ενζύμου 4 μΜ 

Θερμοκρασία επώασης 50 oC 

Ανάδευση 1200 rpm 

Χρόνος επώασης 24 ώρες 

Για τα δείγματα εφαρμόστηκε τόσο η μέθοδος ανάλυσης οξειδωμένων προϊόντων κυτταρίνης HPAEC 

(40 λεπτά), όσο και η μέθοδος ανάλυσης οξειδωμένων προϊόντων κυτταρίνης και ημικυτταρίνης 

HPAEC (75 λεπτά) στην Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης Ανιόντο-ανταλλαγής συζευγμένη με 

Αμπερομετρικό Ανιχνευτή Παλμού (HPAE–PAD). Αρχικά, τόσο για τα υποστρώματα κυτταρίνης όσο 

και για τα υποστρώματα ξυλάνης εφαρμόστηκε η μέθοδος ανάλυσης οξειδωμένων προϊόντων 

κυτταρίνης HPAEC (40 λεπτά), όμως αφότου παρατηρήθηκε δράση σε ξυλάνη, εφαρμόστηκε η 

μέθοδος ανάλυσης οξειδωμένων προϊόντων κυτταρίνης και ημικυτταρίνης HPAEC (75 λεπτά) για 

καλύτερη ανάλυση των ξύλο-ολιγοσακχαριτών και κέλλο-ολιγοσακχαριτών και για σύγκριση με 

βιβλιογραφικά δεδομένα (Hüttner et al., 2019). Τα οξειδωμένα προϊόντα με την συγκεκριμένη 

μέθοδο εκλούονται στους χρόνους 37 έως 47 λεπτά, όπως φαίνεται στην Εικόνα 54 (Hüttner et al., 

2019). Τα εμβαδά ενδιαφέροντος, στην περίπτωση αυτή είναι αυτά που αντιστοιχούν στα 

οξειδωμένα προϊόντα, δηλαδή στους χρόνους έκλουσης 37 έως 47 λεπτά. 

 
Εικόνα 54: Αποτελέσματα ανάλυσης HPAE-PAD προτύπων φυσικών και οξειδωμένων κέλλο- και ξύλο- ολιγοσακχαριτών 

(Hüttner et al., 2019) 



80 
 

Αποτελέσματα για την ΑΑ16 LPMO 

Δοκιμή σε δέκα διαφορετικά υποστρώματα πολυσακχαριτών 

Αρχικά, εξετάστηκε η ενεργότητα της AA16 LPMO σε δέκα διαφορετικά υποστρώματα 

πολυσακχαριτών. Παρακάτω φαίνονται τα υποστρώματα αυτά αλλά και η συγκέντρωσή τους στην 

εκάστοτε αντίδραση.  

 Κυτταρίνη επεξεργασμένη με φωσφορικό οξύ - PASC (0.75%)  

 Ξυλάνη Οξιάς – Beechwood Xylan (0.5%) 

 Αραβινοξυλάνη Σίτου – Wheat Arabinoxylan (0.5%) 

 β-γλυκάνη (0.5%) 

 Χιτίνη (0.5%) 

 Καρβοξυ-μεθυλο-κυτταρίνη - CMC (0.5%) 

 Γαλακτομαννάνη (0.25%) 

 Άμυλο (0.5%) 

 Ξυλογλυκάνη (0.5%) 

 Γλυκομαννάνη (0.25%) 

Η ανάλυση των δειγμάτων έγινε με την μέθοδο ανάλυσης οξειδωμένων προϊόντων κυτταρίνης 

HPAEC (40 λεπτά). Τα αποτελέσματα των αναλύσεων φαίνονται στα Διαγράμματα 11, 12, 13.  

 

Διάγραμμα 11: Αποτελέσματα της ανάλυσης HPAE-PAD για την δράση της ΑΑ16 LPMO στο υπόστρωμα PASC 
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Διάγραμμα 12: Αποτελέσματα της ανάλυσης HPAE-PAD για την δράση της ΑΑ16 LPMO στο υπόστρωμα ξυλάνη οξιάς 
(Beechwood Xylan) 

 

Διάγραμμα 13: Αποτελέσματα της ανάλυσης HPAE-PAD για την δράση της ΑΑ16 LPMO στο υπόστρωμα αραβινοξυλάνη 
σίτου (Wheat Arabinoxylan) 

Συγκρίνοντας τις αντιδράσεις με τα αντίστοιχα τυφλά, εξάγεται το συμπέρασμα πως η AA16 LPMO 

εμφανίζει δράση στα υποστρώματα ξυλάνη οξιάς (Beechwood Xylan) (Διάγραμμα 12) και 

αραβινοξυλάνη σίτου (Wheat Arabinoxylan) (Διάγραμμα 13), καθώς εμφανίζονται κορυφές στην 

περιοχή των οξειδωμένων προϊόντων (13-22 λεπτά). Στο υπόστρωμα PASC (Διάγραμμα 11) δε μπορεί 

με σιγουριά να εξαχθεί κάποιο αποτέλεσμα για τη δράση του ενζύμου, καθώς φαίνεται μονάχα μία 

κορυφή στον χρόνο έκλουσης των 13 λεπτών, η οποία αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου, ως εκ 

τούτου χρήζει περαιτέρω μελέτης. Στα υποστρώματα β-γλυκάνη, χιτίνη, καρβοξυ-μεθυλο-κυτταρίνη 

(CMC), γαλακτομαννάνη, άμυλο, ξυλογλυκάνη, γλυκομαννάνη η ΑΑ16 LPMO δεν φαίνεται να είναι 

ενεργή. Τα διαγράμματα που αφορούν τα συγκεκριμένα υποστρώματα φαίνονται στο Παράρτημα Γ.  

 

 

 



82 
 

Δοκιμή σε τρία υποστρώματα ξυλάνης 

Στη συνέχεια, εξετάστηκε πιο διεξοδικά η ενεργότητα της AA16 LPMO συγκεκριμένα σε τρία 

υποστρώματα ξυλάνης. Παρακάτω φαίνονται τα υποστρώματα αυτά αλλά και η συγκέντρωσή τους 

στην εκάστοτε αντίδραση.  

 Ξυλάνη σημύδας - Birchwood Xylan (0.2%)  

 Ξυλάνη Οξιάς – Beechwood Xylan (0.2%) 

 Αραβινοξυλάνη Σίτου – Wheat Arabinoxylan (0.2%) 

Οι αντιδράσεις αυτές επωάστηκαν για 4 ώρες και για 24 ώρες, έτσι ώστε να μπορούν να συγκριθούν 

τα προϊόντα τους. Η ανάλυση των δειγμάτων έγινε με την μέθοδος ανάλυσης οξειδωμένων 

προϊόντων κυτταρίνης HPAEC (40 λεπτά). Τα αποτελέσματα των αναλύσεων φαίνονται στα 

Διαγράμματα 14, 15, 16. 

 

Διάγραμμα 14: Αποτελέσματα της ανάλυσης HPAE-PAD για την δράση της ΑΑ16 LPMO στο υπόστρωμα ξυλάνη οξιάς 
(Beechwood Xylan) για διάστημα 4 και 24 ωρών 

Από το Διάγραμμα 14 λαμβάνονται τα εμβαδά (areas) των κορυφών που αντιστοιχούν στα 

οξειδωμένα προϊόντα, δηλαδή στους χρόνους έκλουσης 13 έως 22 λεπτά, τα οποία φαίνονται στον 

Πίνακα 20. 

Πίνακας 20: Συνολικό εμβαδό κορυφών οξειδωμένων προϊόντων από την δράση της ΑΑ16 LPMO στο υπόστρωμα ξυλάνη 
οξιάς (Beechwood Xylan) για διάστημα 4 και 24 ωρών 

Αντίδραση 
Εμβαδόν κορυφών οξειδωμένων 
προϊόντων σε διάστημα 4 ωρών 

(nC*min) 

Εμβαδόν κορυφών οξειδωμένων 
προϊόντων σε διάστημα 24 ωρών 

(nC*min) 

ΑΑ16 BEECHWOOD  734 1353 

BLANK  30 143 
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Διάγραμμα 15: Αποτελέσματα της ανάλυσης HPAE-PAD για την δράση της ΑΑ16 LPMO στο υπόστρωμα ξυλάνη σημύδας 
(Birchwood Xylan) για διάστημα 4 και 24 ωρών 

 

Διάγραμμα 16: Αποτελέσματα της ανάλυσης HPAE-PAD για την δράση της ΑΑ16 LPMO στο υπόστρωμα αραβινοξυλάνη 
σίτου (Wheat Arabinoxylan) για διάστημα 4 και 24 ωρών 

Συγκρίνοντας τις αντιδράσεις με τα αντίστοιχα τυφλά, εξάγεται το συμπέρασμα πως η AA16 LPMO 

εμφανίζει δράση στα υποστρώματα ξυλάνη σημύδας (Birchwood Xylan) (Διάγραμμα 15), ξυλάνη 

οξιάς (Beechwood Xylan) (Διάγραμμα 14) και αραβινοξυλάνη σίτου (Wheat Arabinoxylan) 

(Διάγραμμα 16), καθώς εμφανίζονται κορυφές στην περιοχή των οξειδωμένων προϊόντων (13-22 

λεπτά). Κατά την δράση της ΑΑ16 LPMO στα τρία αυτά υποστρώματα παρατηρείται ότι τα 

οξειδωμένα προϊόντα αυξήθηκαν με την πάροδο του χρόνου, συγκρίνοντας τα στις 4 και στις 24 ώρες. 

Η διαπίστωση αυτή επαληθεύεται και από τα μετρούμενα εμβαδά των κορυφών των οξειδωμένων 

προϊόντων που προέκυψαν από την δράση της ΑΑ16 LPMO στο υπόστρωμα ξυλάνη οξιάς 

(Beechwood Xylan), καθώς τα οξειδωμένα προϊόντα είναι περισσότερα μετά από την εικοσιτετράωρη 

αντίδραση, συγκριτικά με την τετράωρη. Από την αύξηση αυτή των προϊόντων αποδεικνύεται ότι τα 

παραγόμενα προϊόντα προκύπτουν από ενζυμική δράση. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την δράση της 

ΑΑ16 LPMO στην ξυλάνη σημύδας (Birchwood Xylan), προκύπτουν διαφορετικά προϊόντα στις 4 και 

στις 24 ώρες. Πιο συγκεκριμένα, στην ανάλυση της αντίδρασης των τεσσάρων ωρών εμφανίζονται 
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οξειδωμένα προϊόντα, τα οποία πιθανώς στη διάρκεια του εικοσιτετράωρου η LPMO μπορεί και τα 

διασπά και δεν εμφανίζονται πλέον στους ίδιους χρόνους έκλουσης. Ακόμη, στην διάρκεια των 24 

ωρών παράγονται και νέα προϊόντα. 

Διαγνωστική αντίδραση ταυτοποίησης προϊόντων της AA16 LPMO με την ξυλανάση GH11 

Αφού παρατηρήθηκε δράση της ΑΑ16 LPMO σε ορισμένα υποστρώματα, επιχειρήθηκε να 

διαπιστωθεί έμμεσα η φύση των οξειδωμένων προϊόντων που προκύπτουν από την δράση αυτή. Πιο 

συγκεκριμένα, εξετάστηκε αν πρόκειται για οξειδωμένα ολιγομερή ξυλόζης, για αυτό και οι 

αντιδράσεις πραγματοποιήθηκαν παρουσία τόσο της ΑΑ16 LPMO όσο και μίας ξυλανάσης. Εάν τα 

προϊόντα είναι οξειδωμένα ολιγομερή ξυλόζης τότε μία ξυλανάση θα μπορεί να τα διασπάσει και 

αυτό θα είναι εμφανές στην χρωματογραφική ανάλυση. Η ξυλανάση που χρησιμοποιήθηκε είναι από 

την οικογένεια GH11, προέρχεται από τον μικροοργανισμό Trichoderma viride και αγοράστηκε από 

την εταιρεία Megazyme (Ιρλανδία).  

Παρακάτω φαίνεται το υπόστρωμα που εξετάστηκε αλλά και η συγκέντρωσή του στην αντίδραση.  

 Ξυλάνη Οξιάς – Beechwood Xylan (0.03%) 

Οι αντιδράσεις αυτές επωάστηκαν για 24 ώρες παρουσία μόνο της ΑΑ16 LPMO και έπειτα 

προστέθηκε η GH11 για 30 λεπτά. Η ανάλυση των δειγμάτων έγινε με την μέθοδο ανάλυσης 

οξειδωμένων προϊόντων κυτταρίνης HPAEC (40 λεπτά). Τα αποτελέσματα των αναλύσεων φαίνονται 

στο Διάγραμμα 17. 

 

Διάγραμμα 17: Αποτελέσματα της ανάλυσης HPAE-PAD για την δράση της ΑΑ16 LPMO σε συνέργεια με την ξυλανάση 
GH11 στο υπόστρωμα ξυλάνη οξιάς (Beechwood Xylan) 

Τα οξειδωμένα προϊόντα της AA16 LPMO επιχειρήθηκε να διασπαστούν από μία ξυλανάση GH11. Tα 

οξειδωμένα προϊόντα της ΑΑ16 LPMO, τα οποία συγκεντρώνονται σε οχτώ κορυφές στην περιοχή των 

οξειδωμένων προϊόντων (13-22 λεπτά), μεταβάλλονται με την δράση της ξυλανάσης και μειώνονται 

σε δύο κορυφές. Σημειώνεται πως οι δύο αυτές κορυφές εμφανίζονται με μεγαλύτερο εμβαδόν στην 

περίπτωση της δράσης των δύο ενζύμων, συγκριτικά με την περίπτωση της δράσης μόνο της ΑΑ16 

LPMO. Κατά την δράση μόνο της ξυλανάσης GH11 στο υπόστρωμα φαίνεται πως παράγονται 

ουρονικοί ξυλο-ολιγοσακχαρίτες, όπως φαίνεται από την ανάλυση του προτύπου ξυλοτετραόζης με 

ουρονικό υποκαταστάτη (XXURXX).  Τα προϊόντα της δράσης της σκέτης GH11 στην ξυλάνη οξιάς 

(Beechwood Xylan) συμπίπτουν με αυτά της δράσης των δύο ενζύμων μαζί. Επομένως, δεν μπορούν 
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να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, καθώς οι κορυφές που προκύπτουν από την δράση της LPMO 

και της ξυλανάσης συμπίπτουν με την κορυφή του ουρονικού οξέος αλλά και με τις κορυφές της 

δράσης της σκέτης ξυλανάσης, δηλαδή οι ουρονικοί και οι οξειδωμένοι ξύλο-ολιγοσακχαρίτες έχουν 

ίδιους χρόνους έκλουσης. Επομένως, με την συγκεκριμένη μέθοδο δεν προέκυψαν αποτελέσματα 

που να οδηγούν σε ασφαλή συμπεράσματα.  

Δοκιμή σε υπόστρωμα ξυλάνης με διαφορετική μέθοδο ανάλυσης 

Διαπιστώθηκε η δράση της ΑΑ16 στην ξυλάνη οξιάς (Beechwood Xylan), όμως για να υπάρχει η 

δυνατότητα σύγκρισης και επιβεβαίωσης των αποτελεσμάτων, και συγκεκριμένα των οξειδωμένων 

προϊόντων από την δράση της AA16 LPMO, με τα αντίστοιχα δεδομένα από την βιβλιογραφία 

(Hüttner et al., 2019), τα δείγματα αναλύθηκαν με διαφορετική μέθοδο μεγαλύτερης διάρκειας.  

Παρακάτω φαίνεται το υπόστρωμα που εξετάστηκε αλλά και η συγκέντρωσή του στην αντίδραση.  

 Ξυλάνη Οξιάς – Beechwood Xylan (0.5%) 

Εκτός από τα τυφλά δείγματα (blank) τα οποία δεν περιέχουν το ένζυμο, εξετάστηκαν και δείγματα 

τα οποία δεν περιείχαν δότη ηλεκτρονίων, δηλαδή ασκορβικό οξύ αλλά και δείγματα με βρασμένο 

ένζυμο. Η ανάλυση των δειγμάτων έγινε με την μέθοδο ανάλυσης οξειδωμένων προϊόντων 

κυτταρίνης και ημικυτταρίνης HPAEC (75 λεπτά).  Τα αποτελέσματα των αναλύσεων φαίνονται στο 

Διάγραμμα 18.  

 

Διάγραμμα 18: Αποτελέσματα της ανάλυσης HPAE-PAD για την δράση της ΑΑ16 LPMO στο υπόστρωμα ξυλάνη οξιάς 
(Beechwood Xylan) παρουσία και απουσία ασκορβικού οξέος 

Συγκρίνοντας τα διαγράμματα που προέκυψαν από την μέθοδο ανάλυσης οξειδωμένων προϊόντων 

κυτταρίνης και ημικυτταρίνης HPAEC (75 λεπτά) με τα αντίστοιχα δεδομένα από την βιβλιογραφία, 

διαπιστώνεται πως τα προϊόντα της ΑΑ16 LPMO εμφανίζονται στους ίδιους χρόνους έκλουσης με τα 

οξειδωμένα προϊόντα από την βιβλιογραφία, δηλαδή στους χρόνους έκλουσης 37 έως 47 λεπτά. 

(Hüttner et al., 2019). Επομένως επιβεβαιώνεται πως από την δράση της AA16 LPMO προκύπτουν 

οξειδωμένα προϊόντα. Παρατηρείται ακόμη, ότι παρουσία του υποστρώματος ξυλάνης οξιάς 
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(Beechwood Xylan), η παρουσία ή η απουσία του δότη ηλεκτρονίων δηλαδή του ασκορβικού οξέος, 

δεν διαδραματίζει κάποιο ρόλο. Δηλαδή η αντίδραση πραγματοποιείται και χωρίς τον δότη 

ηλεκτρονίου. Σημειώνεται πως από την βρασμένη ΑΑ16 LPMO δεν παράγονται οξειδωμένα προϊόντα, 

δηλαδή δεν εμφανίζει δράση στο υπόστρωμα.  

Επιβεβαίωση οξειδωτικής ενζυμικής δράσης 

Διαπιστώθηκε η δράση της ΑΑ16 στην ξυλάνη οξιάς (Beechwood Xylan) και επιβεβαιώθηκε έπειτα 

από σύγκριση με δεδομένα από την βιβλιογραφία, ότι τα προϊόντα που παράγονται είναι 

οξειδωμένα. Για να αποδειχθεί πως τα οξειδωμένα προϊόντα προέρχονται από την ενζυμική δράση 

της ΑΑ16 LPMO, και συγκεκριμένα του ενεργού της κέντρου, εξετάστηκαν ορισμένα δείγματα. Πιο 

συγκεκριμένα αναλύθηκαν αντιδράσεις οι οποίες αντί για την ΑΑ16 LPMO περιείχαν ένα διάλυμα 

σκέτου χαλκού, βρασμένο ένζυμο και μία λακκάση. 

Παρακάτω φαίνεται το υπόστρωμα που χρησιμοποιήθηκε αλλά και η συγκέντρωσή του στην 

εκάστοτε αντίδραση.  

 Ξυλάνη Οξιάς – Beechwood Xylan (0.5%) 

Αρχικά, εξετάστηκε η δράση της ΑΑ16 LPMO ενώ αυτή έχει βράσει και το ενεργό της κέντρο έχει 

απενεργοποιηθεί. Το συγκεκριμένο δείγμα αναλύθηκε έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν τα οξειδωμένα 

προϊόντα προέρχονται μόνο και μόνο από την δομή του ενζύμου, και όχι από το ενεργό του κέντρο. 

Στη συνέχεια, εξετάστηκε η δράση ενός διαλύματος σκέτου χαλκού. Σημειώνεται πως η συγκέντρωση 

του διαλύματος στην αντίδραση ήταν ισομοριακή με αυτή του ενζύμου στις αντίστοιχες αντιδράσεις, 

δηλαδή 4μΜ. Το συγκεκριμένο δείγμα αναλύθηκε έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν ο χαλκός του 

ενεργού κέντρου της ΑΑ16 LPMO ευθύνεται για την εμφάνιση οξειδωμένων προϊόντων. Ακόμη, 

εξετάστηκε η δράση μίας λακκάσης, ένζυμο το οποίο διαθέτει συντονισμένο χαλκό στο μόριο του, 

όπως ακριβώς και οι LPMOs. Το συγκεκριμένο δείγμα αναλύθηκε έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν ο 

συντονισμένος χαλκός ευθύνεται για την εμφάνιση οξειδωμένων προϊόντων. Η ανάλυση των 

δειγμάτων έγινε με την μέθοδο ανάλυσης οξειδωμένων προϊόντων κυτταρίνης και ημικυτταρίνης 

HPAEC (75 λεπτά). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης φαίνονται στο Διάγραμμα 19. 

 

Διάγραμμα 19: Αποτελέσματα της ανάλυσης HPAE-PAD για την δράση της ΑΑ16 LPMO στο υπόστρωμα ξυλάνη οξιάς 
(Beechwood Xylan) παρουσία και απουσία ασκορβικού οξέος, για την δράση μίας λακκάσης στο ίδιο υπόστρωμα, για την 

δράση βρασμένης ΑΑ16 LPMO στο ίδιο υπόστρωμα και για την δράση διαλύματος χαλκού στο ίδιο υπόστρωμα 
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Παρατηρείται ότι η βρασμένη ΑΑ16 LPMO δεν έχει δράση, δηλαδή δεν παράγονται οξειδωμένα 

προϊόντα. Ακόμη, διαπιστώνεται πως ούτε από το διάλυμα χαλκού παράγονται οξειδωμένα 

προϊόντα. Τέλος, είναι εμφανές ότι ο συντονισμένος χαλκός μίας λακκάσης δεν έχει δράση, δηλαδή 

ούτε σε αυτήν την περίπτωση παράγονται οξειδωμένα προϊόντα. Από τις αναλύσεις αυτές προκύπτει 

το συμπέρασμα πως για την παραγωγή οξειδωμένων προϊόντων ευθύνεται η AA16 LPMO, και 

συγκεκριμένα η δράση του ενεργού της κέντρου στο υπόστρωμα ξυλάνη οξιάς (Beechwood Xylan). 

Αποτελέσματα για την ΑΑ9 LPMO 

Δοκιμή σε δύο υποστρώματα πολυσακχαριτών 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, υπάρχουν LPMOs της οικογένειας ΑΑ9, οι οποίες έχουν δράση στην 

ημικυτταρίνη και συγκεκριμένα προτίμηση σε αυτήν, παρουσία κυτταρίνης (Hüttner et al., 2019). Με 

βάση τα δεδομένα αυτά επιχειρήθηκε δοκιμή ενεργότητας της ΑΑ9 LPMO που παράχθηκε σε 

υπόστρωμα ξυλάνης σκέτο, αλλά και σε υπόστρωμα ξυλάνης παρουσία υποστρώματος κυτταρίνης. 

Αρχικά, εξετάστηκε η ενεργότητα της AA9 LPMO σε δύο υποστρώματα πολυσακχαριτών, στο καθένα 

ξεχωριστά αλλά και στα δύο ταυτόχρονα. Για να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης των 

αποτελεσμάτων, και συγκεκριμένα των οξειδωμένων προϊόντων από την δράση της AA9 LPMO, με 

τα αντίστοιχα δεδομένα από την βιβλιογραφία (Hüttner et al., 2019), τα δείγματα αναλύθηκαν με 

διαφορετική μέθοδο μεγαλύτερης διάρκειας. 

Παρακάτω φαίνονται τα υποστρώματα αυτά αλλά και η συγκέντρωσή τους στην εκάστοτε αντίδραση.  

 Κυτταρίνη επεξεργασμένη με φωσφορικό οξύ - PASC (0.4%) 

 Ξυλάνη Οξιάς – Beechwood Xylan (0.5%) 

Εκτός από τα τυφλά δείγματα (blank) τα οποία δεν περιέχουν το ένζυμο, εξετάστηκαν και δείγματα 

τα οποία δεν περιείχαν δότη ηλεκτρονίων, δηλαδή ασκορβικό οξύ. Η ανάλυση των δειγμάτων έγινε 

με την μέθοδο ανάλυσης οξειδωμένων προϊόντων κυτταρίνης και ημικυτταρίνης HPAEC (75 λεπτά). 

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων φαίνονται στα Διαγράμματα 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 

 

Διάγραμμα 20: Αποτελέσματα της ανάλυσης HPAE-PAD για την δράση της ΑΑ9 LPMO στο υπόστρωμα PASC παρουσία και 
απουσία ασκορβικού οξέος 

Συγκρίνοντας τις αντιδράσεις με τα αντίστοιχα τυφλά, εξάγεται το συμπέρασμα πως η AA9 LPMO 

εμφανίζει δράση στο υπόστρωμα PASC (Διάγραμμα 20), παράγοντας C1 οξειδωμένα προϊόντα, όπως 
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είναι γνωστό βιβλιογραφικά (http://www.cazy.org/). Συγκρίνοντας τα διαγράμματα που προέκυψαν 

από την μέθοδο ανάλυσης οξειδωμένων προϊόντων κυτταρίνης και ημικυτταρίνης HPAEC (75 λεπτά), 

με τα αντίστοιχα δεδομένα από την βιβλιογραφία, διαπιστώνεται πως τα προϊόντα της ΑΑ9 LPMO 

εμφανίζονται στους ίδιους χρόνους έκλουσης με τα οξειδωμένα προϊόντα από την βιβλιογραφία 

(Hüttner et al., 2019). Επομένως επιβεβαιώνεται πως από την δράση της AA9 LPMO προκύπτουν 

οξειδωμένα προϊόντα. Επίσης, παρατηρείται ότι παρουσία του υποστρώματος PASC, η παρουσία ή η 

απουσία του δότη ηλεκτρονίων δηλαδή του ασκορβικού οξέος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. 

Απουσία του δότη ηλεκτρονίων η αντίδραση δεν πραγματοποιείται. 

 

Διάγραμμα 21: Αποτελέσματα της ανάλυσης HPAE-PAD για την δράση της ΑΑ9 LPMO στο υπόστρωμα ξυλάνη οξιάς 
(Beechwood Xylan) 

Συγκρίνοντας τις αντιδράσεις με τα αντίστοιχα τυφλά, εξάγεται το συμπέρασμα πως η AA9 LPMO 

εμφανίζει δράση στο υπόστρωμα ξυλάνη οξιάς (Beechwood Xylan) (Διάγραμμα 21). Συγκρίνοντας τα 

διαγράμματα που προέκυψαν από την μέθοδο ανάλυσης οξειδωμένων προϊόντων κυτταρίνης και 

ημικυτταρίνης HPAEC (75 λεπτά), με τα αντίστοιχα δεδομένα από την βιβλιογραφία, διαπιστώνεται 

πως τα προϊόντα της ΑΑ9 LPMO εμφανίζονται στους ίδιους χρόνους έκλουσης με τα οξειδωμένα 

προϊόντα από την βιβλιογραφία (Hüttner et al., 2019). Επομένως επιβεβαιώνεται πως από την δράση 

της AA9 LPMO προκύπτουν οξειδωμένα προϊόντα. Σημειώνεται πως το προφίλ οξειδωμένων 

προϊόντων που προκύπτει από την δράση της ΑΑ9 LPMO στο υπόστρωμα ξυλάνη οξιάς (Beechwood 

Xylan) είναι όμοιο με αυτό της ΑΑ16 LPMO στο ίδιο υπόστρωμα.  

http://www.cazy.org/
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Διάγραμμα 22: Αποτελέσματα της ανάλυσης HPAE-PAD για την δράση της ΑΑ9 LPMO στο υπόστρωμα ξυλάνη οξιάς 
(Beechwood Xylan) παρουσία και απουσία ασκορβικού οξέος 

Παρατηρείται ότι παρουσία του υποστρώματος ξυλάνης οξιάς (Beechwood Xylan), η παρουσία ή η 

απουσία του δότη ηλεκτρονίων δηλαδή του ασκορβικού οξέος, δεν διαδραματίζει κάποιο ρόλο, όπως 

φαίνεται στο Διάγραμμα 22. Δηλαδή η αντίδραση πραγματοποιείται και χωρίς τον δότη ηλεκτρονίου. 

Σημειώνεται πως η δράση της ΑΑ9 LPMO στην ξυλάνη οξιάς (Beechwood Xylan), με και χωρίς 

ασκορβικό οξύ, είναι η ίδια, όσον αφορά τα οξειδωμένα προϊόντα, όμως στα φυσικά σάκχαρα 

παρατηρείται μία διαφοροποίηση στις κορυφές, επομένως και στα προϊόντα, συγκεκριμένα στον 

χρόνο έκλουσης των 24 λεπτών.  

 

Διάγραμμα 23: Αποτελέσματα της ανάλυσης HPAE-PAD για την δράση της ΑΑ9 LPMO στο υπόστρωμα ξυλάνη οξιάς 
(Beechwood Xylan) και στο υπόστρωμα PASC 

Από το Διάγραμμα 23, αξίζει να συγκριθεί η δράση της ΑΑ9 LPMO στο PASC και στην ξυλάνη οξιάς 

(Beechwood Xylan). Παρατηρείται διαφορετικό προφίλ οξειδωμένων προϊόντων. 
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Διάγραμμα 24: Αποτελέσματα της ανάλυσης HPAE-PAD για την δράση της ΑΑ9 LPMO στο υπόστρωμα ξυλάνη οξιάς 
(Beechwood Xylan), στο υπόστρωμα PASC και στον συνδυασμό των δύο υποστρωμάτων 

Κατά την δράση της ΑΑ9 LPMO στο PASC και την ξυλάνη οξιάς (Beechwood Xylan) ταυτόχρονα, 

παρατηρείται ότι παρουσία του δότη ηλεκτρονίων, δηλαδή του ασκορβικού οξέος, εμφανίζονται 

τόσο οξειδωμένοι κέλλο-ολιγοσακχαρίτες όσο και οξειδωμένοι ξύλο-ολιγοσακχαρίτες, όπως φαίνεται 

στο Διάγραμμα 24. Το προφίλ οξειδωμένων προϊόντων που προκύπτει αποτελεί έναν συνδυασμό των 

προϊόντων από την δράση της ΑΑ9 LPMO στα επιμέρους υποστρώματα. Επομένως, παρουσία του 

ασκορβικού οξέος δεν είναι ξεκάθαρη η ενίσχυση της οξείδωσης της ξυλάνης που συμβαίνει 

παρουσία του PASC. 

 

Διάγραμμα 25: Αποτελέσματα της ανάλυσης HPAE-PAD για την δράση της ΑΑ9 LPMO στο συνδυασμό των υποστρωμάτων 
ξυλάνης οξιάς (Beechwood Xylan) και PASC παρουσία και απουσία ασκορβικού οξέος 

Κατά την δράση της ΑΑ9 LPMO στο PASC και την ξυλάνη οξιάς (Beechwood Xylan) ταυτόχρονα, 

παρατηρείται ότι απουσία του δότη ηλεκτρονίων, δηλαδή του ασκορβικού οξέος, αλλάζει το προφίλ 

των οξειδωμένων προϊόντων. Πλέον εμφανίζονται μόνο οξειδωμένοι ξύλο-ολιγοσακχαρίτες, όπως 

φαίνεται στο Διάγραμμα 25. Επομένως, απουσία του ασκορβικού οξέος η δράση της ΑΑ9 LPMO στον 
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συνδυασμό των υποστρωμάτων είναι ίδια με την δράση της στην ξυλάνη οξιάς (Beechwood Xylan) 

παρουσία ασκορβικού οξέος.  

 

Διάγραμμα 26: Αποτελέσματα της ανάλυσης HPAE-PAD για την δράση της ΑΑ9 LPMO στο υπόστρωμα ξυλάνη οξιάς 
(Beechwood Xylan) απουσία ασκορβικού οξέος και στο συνδυασμό των υποστρωμάτων ξυλάνης οξιάς (Beechwood Xylan) 

και PASC απουσία ασκορβικού οξέος 

Από το Διάγραμμα 26 λαμβάνονται τα εμβαδά (areas) των κορυφών που αντιστοιχούν στα 

οξειδωμένα προϊόντα, δηλαδή στους χρόνους έκλουσης 37 έως 47 λεπτά, τα οποία φαίνονται στον 

Πίνακα 21. 

Πίνακας 21: Εμβαδά κορυφών οξειδωμένων προϊόντων από την δράση της ΑΑ9 LPMO στο υπόστρωμα ξυλάνη οξιάς 
(Beechwood Xylan) και στον συνδυασμό υποστρωμάτων PASC και ξυλάνης οξιάς (Beechwood Xylan) 

Αντίδραση 
Εμβαδόν κορυφών οξειδωμένων προϊόντων 

(nC*min) 

ΑΑ9 BEECHWOOD  
WITHOUT ASCORBIC ACID 

748 

ΑΑ9 PASC & BEECHWOOD 
WITHOUT ASCORBIC ACID 

1378 

Η παρουσία κυτταρίνης ενισχύει την οξείδωση της ημικυτταρίνης, σε αντιδράσεις ενζύμου ΑΑ9 

LPMO, απουσία ασκορβικού οξέος. Κατά την δράση της ΑΑ9 LPMO στο PASC και την ξυλάνη οξιάς 

(Beechwood Xylan) ταυτόχρονα, παρατηρείται ότι απουσία του δότη ηλεκτρονίων, δηλαδή του 

ασκορβικού οξέος, η παρουσία του PASC, ακόμη και αν το ίδιο δεν οξειδώνεται, ενισχύει τη δράση 

της ΑΑ9 LPMO στην ξυλάνη οξιάς (Beechwood Xylan) (Διάγραμμα 26). Η διαπίστωση αυτή 

επαληθεύεται και από τα μετρούμενα εμβαδά των κορυφών των οξειδωμένων προϊόντων που 

προέκυψαν από την δράση της ΑΑ9 LPMO. Πιο συγκεκριμένα, τα οξειδωμένα προϊόντα είναι 

περισσότερα κατά την δράση της στα δύο υποστρώματα ξυλάνη οξιάς (Beechwood Xylan) και PASC 

απουσία ασκορβικού οξέος, και συγκεκριμένα περίπου διπλάσια, συγκριτικά με αυτά κατά την δράση 

της μόνο στην ξυλάνη οξιάς (Beechwood Xylan) απουσία ασκορβικού οξέος. Η ΑΑ9 LPMO παράγει τα 

ίδιο προφίλ οξειδωμένων προϊόντων, είτε δρα στα υποστρώματα ξυλάνη οξιάς (Beechwood Xylan) 

και PASC ταυτόχρονα, απουσία ασκορβικού οξέος, είτε δρα στην ξυλάνη οξιάς (Beechwood Xylan) 

απουσία ασκορβικού οξέος, απλώς τα οξειδωμένα προϊόντα είναι περισσότερα στην πρώτη 

περίπτωση. 
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Επιβεβαίωση οξειδωτικής ενζυμικής δράσης 

Διαπιστώθηκε η δράση της ΑΑ9 στην ξυλάνη οξιάς (Beechwood Xylan) και επιβεβαιώθηκε έπειτα από 

σύγκριση με δεδομένα από την βιβλιογραφία, ότι τα προϊόντα που παράγονται είναι οξειδωμένα 

(Hüttner et al., 2019). Για να αποδειχθεί πως τα οξειδωμένα προϊόντα προέρχονται από την ενζυμική 

δράση της ΑΑ9 LPMO εξετάστηκε αντίδραση, η οποία αντί για την ΑΑ9 LPMO περιείχε ένα διάλυμα 

σκέτου χαλκού. Σημειώνεται πως η συγκέντρωση του διαλύματος στην αντίδραση ήταν ισομοριακή 

με αυτή του ενζύμου στις αντίστοιχες αντιδράσεις, δηλαδή 4μΜ. Το συγκεκριμένο δείγμα αναλύθηκε 

έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν ο συντονισμένος χαλκός του ενεργού κέντρου της ΑΑ16 LPMO 

ευθύνεται για την εμφάνιση οξειδωμένων προϊόντων.  

Παρακάτω φαίνεται το υπόστρωμα που χρησιμοποιήθηκε αλλά και η συγκέντρωσή του στην 

εκάστοτε αντίδραση.  

 Ξυλάνη Οξιάς – Beechwood Xylan (0.5%) 

Η ανάλυση των δειγμάτων έγινε με την μέθοδο ανάλυσης οξειδωμένων προϊόντων κυτταρίνης και 

ημικυτταρίνης HPAEC (75 λεπτά). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης φαίνονται στο Διάγραμμα 27. 

΄ Διάγραμμα 27: Αποτελέσματα της ανάλυσης HPAE-PAD για την δράση της ΑΑ9 LPMO και την δράση του διαλύματος 
χαλκού στο υπόστρωμα ξυλάνη οξιάς (Beechwood Xylan) 

Διαπιστώνεται πως από την δράση του διαλύματος χαλκού δεν παράγονται οξειδωμένα προϊόντα. 

Επομένως, προκύπτει το συμπέρασμα πως για την παραγωγή οξειδωμένων προϊόντων ευθύνεται η 

AA9 LPMO, και συγκεκριμένα η δράση του ενεργού της κέντρου στο εκάστοτε υπόστρωμα. 

Επίδραση της συγκέντρωσης του δότη ηλεκτρονίων 

Εξετάστηκε ακόμη η επίδραση της συγκέντρωσης του δότη ηλεκτρονίων, δηλαδή του ασκορβικού 

οξέος, στην δράση της ΑΑ9 LPMO. Οι συγκεντρώσεις ασκορβικού οξέος που δοκιμάστηκαν είναι οι 

εξής: 0.2, 0.4, 0.8, 1, 2, 4 και 5 mM. 

Παρακάτω φαίνεται το υπόστρωμα που χρησιμοποιήθηκε αλλά και η συγκέντρωσή του στην 

αντίδραση.  

 Κυτταρίνη επεξεργασμένη με φωσφορικό οξύ - PASC (0.04%) 
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Οι αντιδράσεις αυτές επωάστηκαν για 4 ώρες. Εκτός από τα τυφλά δείγματα (blank) τα οποία δεν 

περιέχουν το ένζυμο, εξετάστηκαν και δείγματα τα οποία δεν περιείχαν ασκορβικό οξύ. Η ανάλυση 

των δειγμάτων έγινε με την μέθοδο ανάλυσης οξειδωμένων προϊόντων κυτταρίνης HPAEC (40 λεπτά). 

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων φαίνονται στα Διαγράμματα 28, 29.  

 

Διάγραμμα 28: Αποτελέσματα της ανάλυσης HPAE-PAD για την δράση της ΑΑ9 LPMO στο υπόστρωμα PASC για επτά 
διαφορετικές συγκεντρώσεις ασκορβικού οξέος 

 

Διάγραμμα 29: Αποτελέσματα της ανάλυσης HPAE-PAD για την δράση της ΑΑ9 LPMO στο υπόστρωμα PASC για τρεις 
διαφορετικές συγκεντρώσεις ασκορβικού οξέος 

Για διαφορετικές συγκεντρώσεις ασκορβικού οξέος, παρατηρείται ότι από μία συγκέντρωση και 

πάνω δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές, δηλαδή αύξηση, στα προϊόντα, όπως φαίνεται στο 

Διάγραμμα 28. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση των συγκεντρώσεων ασκορβικού 4 mM και 5 mM, 

εμφανίζεται μία διαφορετική κορυφή συγκριτικά με τις υπόλοιπες συγκεντρώσεις, συγκεκριμένα σε 

χρόνο έκλουσης 11 λεπτών. Παρόλα αυτά παρατηρούνται αυξομειώσεις στις κορυφές που 

προκύπτουν για αυτό και δεν μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστα τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Θα 

πρέπει να επαναληφθούν τα πειράματα και να διερευνηθεί περισσότερο το ζήτημα της επίδρασης 

της συγκέντρωσης ασκορβικού οξέος στη δράση των LPMOs.  
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Ανάλυση ενζυμικής δράσης συναρτήσει του χρόνου 

Για συγκέντρωση ασκορβικού οξέος ίση με 0.2 mM, εξετάστηκε η δράση της ΑΑ9 LPMO συναρτήσει 

του χρόνου (Time Course).  

Παρακάτω φαίνεται το υπόστρωμα που χρησιμοποιήθηκε αλλά και η συγκέντρωσή του στην 

αντίδραση.  

 Κυτταρίνη επεξεργασμένη με φωσφορικό οξύ - PASC (0.04%) 

Οι αντιδράσεις αυτές επωάστηκαν για 3 ώρες και γινόταν δειγματοληψία κάθε είκοσι λεπτά, για να 

παρατηρηθεί η πορεία της αντίδρασης. Η ανάλυση των δειγμάτων έγινε με την μέθοδο ανάλυσης 

οξειδωμένων προϊόντων κυτταρίνης HPAEC (40 λεπτά). Τα αποτελέσματα των αναλύσεων φαίνονται 

στα Διαγράμματα 30, 31.  

 

Διάγραμμα 30: Αποτελέσματα της ανάλυσης HPAE-PAD για την δράση της ΑΑ9 LPMO στο υπόστρωμα PASC σε δέκα 
διαφορετικές χρονικές στιγμές μίας τρίωρης αντίδρασης 

 

Διάγραμμα 31: Αποτελέσματα της ανάλυσης HPAE-PAD για την δράση της ΑΑ9 LPMO στο υπόστρωμα PASC σε πέντε 
διαφορετικές χρονικές στιγμές μίας τρίωρης αντίδρασης 
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Παρατηρείται έντονη αύξηση των οξειδωμένων προϊόντων στα πρώτα είκοσι λεπτά. Στα επόμενα 

λεπτά, η αύξησή τους δεν είναι σημαντική, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 30. Παρόλα αυτά τα 

συγκεκριμένα δεδομένα δεν μπορούν να θεωρηθούν πλήρως αξιόπιστα και θα πρέπει να 

επαναληφθούν τα πειράματα και να διερευνηθεί περισσότερο το ζήτημα της συσχέτισης της 

παραγωγής οξειδωμένων προϊόντων με την καταλυτική δράση του ενζύμου. 

Αποτελέσματα για τις ΑΑ16 και ΑΑ9 LPMOs 

Δοκιμή σε τρία διαφορετικά φυσικά υποστρώματα πολυσακχαριτών 

Έπειτα, εξετάστηκε η δοκιμή ενεργότητας της AA16 και της ΑΑ9 LPMO σε τρία φυσικά υποστρώματα 

πολυσακχαριτών. Παρακάτω φαίνονται τα υποστρώματα αυτά αλλά και η συγκέντρωσή τους στην 

εκάστοτε αντίδραση.  

 Corn Bran (0.1%) 

 Corn Stover (0.1%) 

 Lignocel (0.1%) 

Η ανάλυση των δειγμάτων έγινε με την μέθοδο ανάλυσης οξειδωμένων προϊόντων κυτταρίνης HPAEC  

(40 λεπτά). Τα αποτελέσματα των αναλύσεων φαίνονται στα Διαγράμματα 32, 33, 34. 

 

Διάγραμμα 32: Αποτελέσματα της ανάλυσης HPAE-PAD για την δράση της ΑΑ9 και της ΑΑ16 LPMO στο φυσικό υπόστρωμα 
Corn Bran 
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Διάγραμμα 33: Αποτελέσματα της ανάλυσης HPAE-PAD για την δράση της ΑΑ9 και της ΑΑ16 LPMO στο φυσικό υπόστρωμα 
Corn Stover 

 

Διάγραμμα 34: Αποτελέσματα της ανάλυσης HPAE-PAD για την δράση της ΑΑ9 και της ΑΑ16 LPMO στο φυσικό υπόστρωμα 
Lignocel 

Συγκρίνοντας τις αντιδράσεις με τα αντίστοιχα τυφλά, εξάγεται το συμπέρασμα πως ούτε η AA16 

αλλά ούτε και η ΑΑ9 LPMO εμφανίζουν ιδιαίτερη δράση στα φυσικά υποστρώματα Corn Bran 

(Διάγραμμα 32) και Corn Stover (Διάγραμμα 33). Όσον αφορά το υπόστρωμα Lignocel (Διάγραμμα 

34), παρατηρείται δράση και από την ΑΑ16 και από την ΑΑ9 LPMO. Σημειώνεται ότι η δράση της ΑΑ9 

LPMO φαίνεται εντονότερη.  
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Δοκιμή στο ίδιο υπόστρωμα  

Τέλος, εξετάστηκε η δοκιμή ενεργότητας της AA16 και της ΑΑ9 LPMO στο ίδιο υπόστρωμα ξυλάνης. 

Παρακάτω φαίνεται το υπόστρωμα αυτό αλλά και η συγκέντρωσή του στην εκάστοτε αντίδραση.  

 Ξυλάνη Οξιάς - Beechwood Xylan (0.5%) 

Σημειώνεται πως προστίθενται ισομοριακές ποσότητες των δύο ενζύμων στις δύο αντιδράσεις. Η 

ανάλυση των δειγμάτων έγινε με την μέθοδο ανάλυσης οξειδωμένων προϊόντων κυτταρίνης και 

ημικυτταρίνης HPAEC (75 λεπτά). Τα αποτελέσματα των αναλύσεων φαίνονται στο Διάγραμμα 35.

 

Διάγραμμα 35: Αποτελέσματα της ανάλυσης HPAE-PAD για την δράση της ΑΑ9 και της ΑΑ16 LPMO στο υπόστρωμα ξυλάνη 
οξιάς (Beechwood Xylan) 

 Από το Διάγραμμα 35 λαμβάνονται τα εμβαδά (areas) των κορυφών που αντιστοιχούν στα 

οξειδωμένα προϊόντα, δηλαδή στους χρόνους έκλουσης 37 έως 47 λεπτά, τα οποία φαίνονται στον 

Πίνακα 22. 

Πίνακας 22: Εμβαδόν κορυφών οξειδωμένων προϊόντων από την δράση των ΑΑ16 και ΑΑ9 LPMOs στο υπόστρωμα ξυλάνη 
οξιάς (Beechwood Xylan) 

Αντίδραση Εμβαδόν κορυφών οξειδωμένων προϊόντων (nC*min) 

ΑΑ16 BEECHWOOD 2348 

ΑΑ9 BEECHWOOD 936 

Παρατηρείται πως οι δύο LPMOS, τόσο η ΑΑ16 όσο και η ΑΑ9, παράγουν το ίδιο προφίλ οξειδωμένων 

προϊόντων κατά τη δράση τους στο υπόστρωμα ξυλάνη οξιάς (Beechwood Xylan). Από την δράση της 

ΑΑ16 LPMO φαίνεται να έχουν παραχθεί περισσότερα οξειδωμένα προϊόντα. Η διαπίστωση αυτή 

επαληθεύεται και από τα μετρούμενα εμβαδά των κορυφών των οξειδωμένων προϊόντων που 

προέκυψαν από την δράση της ΑΑ9 και της ΑΑ16 LPMΟ. Πιο συγκεκριμένα, τα οξειδωμένα προϊόντα 

είναι περισσότερα κατά την δράση της ΑΑ16, συγκριτικά με αυτά κατά την δράση της ΑΑ9, στο ίδιο 

υπόστρωμα. Επομένως, από ισομοριακή ποσότητα των δύο ενζύμων, στην περίπτωση της ΑΑ16 τα 

οξειδωμένα προϊόντα είναι περίπου δυόμιση φορές περισσότερα.  
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5. Συζήτηση αποτελεσμάτων – Συμπεράσματα  

Με βάση τα βιοπληροφορικά αποτελέσματα για τις δύο LPMOs εξάγονται ορισμένα συμπεράσματα. 

Αρχικά, η ΑΑ9 LPMO διαθέτει CBM, ενώ η ΑΑ16 LPMO δεν διαθέτει, γεγονός που επηρεάζει την 

σύνδεση ενζύμου-υποστρώματος. Και οι δύο πρωτεΐνες διαθέτουν στο ενεργό τους κέντρο, εκτός 

από το άτομο χαλκού, δύο ιστιδίνες και μία τυροσίνη, τα οποία θεωρούνται σημαντικά αμινοξέα για 

την δράση τους. Για την ΑΑ9 υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα βιοπληροφορικά δεδομένα, καθώς 

πρόκειται για μία ήδη χαρακτηρισμένη οικογένεια, συγκριτικά με την ΑΑ16, η οποία πολύ πρόσφατα 

χαρακτηρίστηκε. 

Η γνώση της τρισδιάστατης δομής μίας πρωτεΐνης μπορεί να προσφέρει σημαντικά στοιχεία για την 

λειτουργία της. Το Alpha Fold αποτελεί το πρώτο υπολογιστικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να 

προβλέψει πρωτεϊνικές δομές με ακρίβεια, ακόμα και σε περιπτώσεις  που δεν υπάρχουν γνωστές 

παρόμοιες δομές (Jumper et al., 2021). Αυτό που καθιστά το Alpha Fold ένα πολύτιμο εργαλείο είναι 

το γεγονός πως πραγματοποιεί αξιόπιστες προβλέψεις τρισδιάστατης δομής πρωτεϊνών, 

αξιοποιώντας, εκτός από τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων, μόνο την αμινοξική αλληλουχία της 

πρωτεΐνης. Με το εργαλείο αυτό, προέκυψαν οι τρισδιάστατες δομές των δύο LPMOs, τόσο της ΑΑ9 

όσο και της ΑΑ16, με υψηλή ακρίβεια. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό επίτευγμα η πρόβλεψη δομής με 

αξιοπιστία για την πρωτεΐνη ΑΑ16, καθώς δεν υπάρχουν ακόμη πολλά διαθέσιμα δεδομένα για 

αυτήν. Το ενεργό της κέντρο βρέθηκε στην επιφάνεια του ενζύμου, γεγονός που είναι αναμενόμενο 

για τις LPMOs.  

Στην παρούσα εργασία, έγινε επιτυχημένη ετερόλογη έκφραση και παραγωγή δύο ενζύμων με δράση 

λυτικής μονοοξυγενάσης των πολυσακχαριτών στο ευκαρυωτικό σύστημα έκφρασης της P.pastoris, 

μίας ΑΑ9 LPMO με C1 κυτταρινολυτική δράση (MYCTH_110651) και μίας ΑΑ16 LPMO με δράση στην 

ημικυτταρίνη (MYCTH_2306267), από τον μύκητα Thermothelomyces thermophilus. 

Χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικοί πλασμιδιακοί φορείς έκφρασης, ο pGAPZA για συνεχή 

έκφραση για την ΑΑ9 LPMO και ο pPICZC για επαγωγική έκφραση με μεθανόλη για την ΑΑ16 LPMO. 

Η παραγωγικότητα της ΑΑ9 βρέθηκε αρκετά υψηλή και ίση με 42.3 mg ενζύμου ανά λίτρο 

καλλιέργειας, ενώ για την ΑΑ16 ίση με 14.94 mg ενζύμου ανά λίτρο καλλιέργειας. 

Ακολούθησε ο υπολογισμός των μοριακών βαρών των δύο ενζύμων μέσω ηλεκτροφόρησης σε 

πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου υπό αποδιατακτικές συνθήκες (SDS-PAGE). Για την ΑΑ9 LPMO 

υπολογίστηκε το μοριακό της βάρος ίσο με 55 kDa, έναντι του θεωρητικού των 32 kDa. Για την ΑΑ16 

LPMO υπολογίστηκε το μοριακό της βάρος ίσο με 40 kDa, έναντι του θεωρητικού των 22 kDa. Τα 

πειραματικά μοριακά βάρη βρέθηκαν αυξημένα συγκριτικά με τα αντίστοιχα θεωρητικά που 

αντλήθηκαν βιοπληροφορικά, λόγω της Ν- και Ο- γλυκοζυλίωσης που πραγματοποιεί το σύστημα 

έκφρασης της P. pastoris αλλά και λόγω της ύπαρξης του c-myc επίτοπου και του his-tag που έχουν 

προστεθεί. 

Η LPMO της οικογένειας ΑΑ9 είναι μία γνωστή και χαρακτηρισμένη πρωτεΐνη, για την οποία είναι 

γνωστό πως δρα στην κυτταρίνη. Η οικογένεια ΑΑ16 χαρακτηρίστηκε πρόσφατα ως κυτταρινολυτική 

αλλά θα πρέπει να μελετηθεί εκτενώς, καθώς πολύ λίγα δεδομένα είναι γνωστά έως τώρα. Στην 

παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται η ικανότητα των δύο LPMOs να οξειδώσουν την 

ημικυτταρίνη. Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκε η εξειδίκευση της κάθε οικογένειας και η δυνατότητα 

αναγνώρισης των υποστρωμάτων. Η ΑΑ9 LPMO βρέθηκε ενεργή στην κυτταρίνη (PASC), όπως 

αναμενόταν, αλλά και στην ημικυτταρίνη (ξυλάνη οξιάς), παράγοντας οξειδωμένα προϊόντα. Η ΑΑ16 

LPMO βρέθηκε για πρώτη φορά ενεργή στην ημικυτταρίνη (ξυλάνη οξιάς, ξυλάνη σημύδας, 
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αραβινοξυλάνη σίτου), παράγοντας οξειδωμένα προϊόντα. Σημειώνεται πως η ΑΑ9 LPMO δεν 

βρέθηκε ενεργή στην αραβινοξυλάνη σίτου και η ΑΑ16 LPMO δεν βρέθηκε ενεργή στην κυτταρίνη 

(PASC). Ακόμη, δόθηκε έμφαση στα υποστρώματα στα οποία δρουν και οι δύο οικογένειες, για την 

σύγκριση της εκλεκτικότητας του κάθε ενζύμου στο ίδιο υπόστρωμα. Από την δοκιμή των δύο LPMOs 

στο υπόστρωμα ημικυτταρίνης (ξυλάνη οξιάς) φάνηκε πως η δράση της ΑΑ16 ήταν εντονότερη από 

αυτήν της ΑΑ9. Από την δράση των δύο ενζύμων στο φυσικό υπόστρωμα ξύλου οξιάς (Lignocel), 

φαίνεται πως η δράση της ΑΑ9 είναι εντονότερη από αυτήν της ΑΑ16. 

Εξετάστηκε, επιπλέον, η συνεισφορά του δότη ηλεκτρονίων, στην προκειμένη περίπτωση του 

ασκορβικού οξέος, στην οξείδωση της κυτταρίνης και της ημικυτταρίνης. Τα αποτελέσματα 

φανέρωσαν πως η οξείδωση της ημικυτταρίνης δεν προϋποθέτει απαραίτητα την παρουσία δότη 

ηλεκτρονίων, αντίθετα με την οξείδωση της κυτταρίνης, ανεξαρτήτως οικογένειας LPMO. Η 

διαπίστωση αυτή επαληθεύεται και με την δράση της ΑΑ9 LPMO στον συνδυασμό των 

υποστρωμάτων κυτταρίνης και ημικυτταρίνης, καθώς απουσία ασκορβικού οξέος παράγονται 

αποκλειστικά ξύλο-ολιγοσακχαρίτες, ενώ παρουσία ασκορβικού οξέος παράγονται ξύλο- και κέλλο- 

ολιγοσακχαρίτες. Δηλαδή απουσία του δότη ηλεκτρονίων η ημικυτταρίνη μπορεί να οξειδωθεί, σε 

αντίθεση με την κυτταρίνη, η οποία απαιτεί την παρουσία αναγωγικού παράγοντα. Στη συνέχεια, 

επιβεβαιώθηκε πως η οξείδωση που λαμβάνει χώρα στην ξυλάνη αποτελεί ενζυμική δράση, και δεν 

οφείλεται σε άλλα χαρακτηριστικά της αντίδρασης, όπως η παρουσία χαλκού ή δότη ηλεκτρονίων. 

Την διαπίστωση αυτή ενισχύει και το γεγονός πως τα οξειδωμένα προϊόντα αυξήθηκαν με την 

πάροδο του χρόνου. Τέλος, μελετήθηκε η επίδραση της παρουσίας κυτταρίνης στην οξείδωση της 

ημικυτταρίνης, καθώς έχει αναφερθεί βιβλιογραφικά πως μπορεί να ενισχυθεί κατά αυτόν τον τρόπο 

η οξείδωση της ημικυτταρίνης. Ουσιαστικά έγινε δοκιμή ενεργότητας της ΑΑ9 LPMO στον συνδυασμό 

υποστρωμάτων κυτταρίνης (PASC) και ημικυτταρίνης (ξυλάνη οξιάς). Φάνηκε πως η παρουσία 

κυτταρίνης, ενίσχυσε την οξείδωση της ημικυτταρίνης από την ΑΑ9 LPMO, απουσία δότη 

ηλεκτρονίων. Κατά την δράση της ΑΑ9 στον συνδυασμό των υποστρωμάτων απουσία δότη 

ηλεκτρονίων παρατηρήθηκε εντονότερη δράση συγκριτικά με την δράση της μόνο στην ημικυτταρίνη 

παρουσία ασκορβικού οξέος. 

Έχει γίνει αναφορά στην βιβλιογραφία για ορισμένες ξυλανολυτικές LPMOs της ίδιας οικογένειας 

(Hüttner et al., 2019). Η MYCTH_110651 βρέθηκε ενεργή σε υπόστρωμα ξυλάνης, γεγονός που 

συμφωνεί με την μελέτη των Hüttner et al. (Hüttner et al., 2019). Πιο συγκεκριμένα, οι ΑΑ9 LPMOs 

της μελέτης αυτής ήταν ενεργές σε κυτταρίνη, σε ημικυτταρίνη αλλά και στον συνδυασμό αυτών, 

ακριβώς όπως και η ΑΑ9 LPMO της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο 

ότι οι AA9 LPMOs της μελέτης των Hüttner et al. δεν ήταν ενεργές στο ξύλο οξιάς, σε αντίθεση με την 

MYCTH_110651.  

Εντοπίστηκε για πρώτη φορά δράση μίας ΑΑ16 LPMO σε ημικυτταρίνη. Συγκεκριμένα, βρέθηκε 

ενεργή στα υποστρώματα ξυλάνη οξιάς, ξυλάνη σημύδας και αραβινοξυλάνη σίτου. Κατά την δράση 

της ΑΑ16 στο υπόστρωμα ξυλάνη οξιάς, επιβεβαιώθηκε πως τα παραγόμενα προϊόντα είναι 

οξειδωμένα, έπειτα από σύγκριση των χρόνων έκλουσης με βιβλιογραφικές αναφορές (Hüttner et 

al., 2019). Η χαρακτηρισμένη ΑΑ16 LPMO από την μελέτη των Filiatrault-Chastel et al. βρέθηκε ενεργή 

σε κυτταρίνη, συγκεκριμένα στο PASC (Filiatrault-Chastel et al., 2019). Η δράση αυτή δεν 

επαληθεύεται για την MYCTH_2306267 και θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω.  

Επιπλέον, έγινε δοκιμή οξειδωτικής ενεργότητας με 2,6-διμεθοξυφαινόλη (2,6-DMP) για τις δύο 

LPMOs, για να εξεταστεί η ικανότητα ανταλλαγής ηλεκτρονίων. Τα αποτελέσματα της δοκιμής αυτής 

έδειξαν πως η ΑΑ9 LPMO διαθέτει εντονότερη ικανότητα ανταλλαγής ηλεκτρονίων συγκριτικά με την 

ΑΑ16 LPMO. Επομένως η δράση υπεροξυγενάσης είναι υψηλότερη στην LPMO της οικογένειας ΑΑ9. 
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Αξίζει να συγκριθούν τα αποτελέσματα της δοκιμής αυτής με τα αποτελέσματα από τις αντιδράσεις 

σε υποστρώματα πολυσακχαριτών. Φαίνεται πως η ικανότητα ανταλλαγής ηλεκτρονίων των LPMOs 

δεν σχετίζεται με την ικανότητα οξείδωσης πολυσακχαριτών, γεγονός που συμφωνεί και με την 

μελέτη των Wang et al. (Wang et al., 2018). Και οι δύο LPMOs μπορούν και παράγουν οξειδωμένα 

προϊόντα, ενώ μόνο η ΑΑ9 LPMO εμφανίζει υψηλή ενεργότητα στην δοκιμή οξειδωτικής ενεργότητας.  

6. Μελλοντικοί στόχοι 

Οι λυτικές μονοοξυγενάσες των πολυσακχαριτών (LPMOs) αποτελούν καινοτόμα ένζυμα, τα οποία 

έχουν προσελκύσει την προσοχή καθώς μπορούν και δρουν οξειδωτικά σε «ανθεκτικά στην 

υδρόλυση» υποστρώματα. Αυτή τους η δράση σε συνδυασμό με την ικανότητά τους να διευκολύνουν 

την δράση άλλων υδρολυτικών ενζύμων τις καθιστά πολύτιμα βιοτεχνολογικά εργαλεία, με μεγάλη 

προοπτική αξιοποίησης σε εφαρμογές και διεργασίες, αποτελώντας μία οικονομική και οικολογική 

εναλλακτική. Τα διαθέσιμα δεδομένα που υπάρχουν έως τώρα για τις LPMOs έχουν θέσει τις βάσεις 

για να θεωρηθούν ισχυρά ένζυμα, όμως ακόμη υπάρχουν πολλά ζητήματα προς μελέτη και 

διερεύνηση. Περαιτέρω διερεύνηση των ενζύμων αυτών μπορεί να οδηγήσει στην πιο 

αποτελεσματική κατανόηση του μηχανισμού δράσης τους, καθώς και στην τροποποίηση τους έτσι 

ώστε να αποκτήσουν επιθυμητές βιοτεχνολογικά ιδιότητες. Πιο συγκεκριμένα, για την οικογένεια 

ΑΑ16, η οποία ήρθε πολύ πρόσφατα στο προσκήνιο και μελετάται εντατικά, ο χαρακτηρισμός όλο 

και περισσότερων ενζύμων της θα συντελέσει σημαντικά στην πληρέστερη κατανόηση της. 

Η λιγνοκυτταρινούχος βιομάζα αποτελεί μία ανανεώσιμη, χαμηλού κόστους πηγή άνθρακα που θα 

μπορούσε δυνητικά να αξιοποιηθεί, ωστόσο το κόστος των ενζύμων σε βιομηχανικές εφαρμογές 

παραμένει ακόμα σχετικά υψηλό και τα διαθέσιμα ένζυμα δεν μπορούν να επιτύχουν υψηλές 

αποδόσεις χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια προκατεργασία του υποστρώματος. Για να μειωθεί το 

κόστος, θα πρέπει να βρεθούν φθηνά μέσα για την παραγωγή των ενζύμων και να εφαρμοστούν 

μέθοδοι πρωτεϊνικής μηχανικής με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας των ενζύμων. 

Το ενζυμικό σύστημα των LPMOs επιδέχεται ακόμη πολλή έρευνα για την πλήρη κατανόησή του και 

εν τέλει την χρήση του σε βιοτεχνολογικές εφαρμογές. Ένα πρώτο βήμα, σε συνέχεια της μελέτης που 

πραγματοποιήθηκε στην συγκεκριμένη εργασία, είναι ο πλήρης βιοχημικός χαρακτηρισμός της ΑΑ16 

LPMO. Μελλοντικό στόχο αποτελεί η αποσαφήνιση της δράσης της ΑΑ16 LPMO μέσω ανάλυσης τους 

προφίλ των οξειδωμένων προϊόντων. Για το σκοπό αυτό κρίνεται σημαντική η ανάλυση 

φασματομετρίας μάζας (MS) των προϊόντων των ενζυμικών αντιδράσεων, έτσι ώστε να 

επιβεβαιωθούν και να ταυτοποιηθούν οι οξειδωμένοι ολιγοσακχαρίτες. Στη συνέχεια, σημαντικές 

πληροφορίες για την σχέση δομής και δράσης των LPMOs μπορούν να ληφθούν γνωρίζοντας την 

ακριβή τρισδιάστατη δομή τους, επομένως αξίζει να γίνουν προσπάθειες κρυστάλλωσης του 

ενζύμου. Ο συνεργητισμός των LPMOs με άλλα υδρολυτικά ένζυμα είναι ένα κομμάτι που αξίζει να 

δοκιμαστεί και να διερευνηθεί εκτενώς. Ακόμη, η δοκιμή δράσης των LPMOs σε φυσικά 

υποστρώματα θα μπορούσε να τις καταστήσει ακόμα πιο χρήσιμα ενζυμικά συστήματα. 

Επιπρόσθετα, μπορούν να εφαρμοστούν ηλεκτροχημικές τεχνικές για την μελέτη των 

οξειδοαναγωγικών αυτών ενζύμων έτσι ώστε να μελετηθούν οι ιδιότητές τους και να διερευνηθούν 

οι δυνατότητές τους. Έχοντας μία πληρέστερη εικόνα των καταλυτικών δυνατοτήτων των LPMOs, 

είναι εφικτό να αξιοποιηθούν σε ποικίλες εφαρμογές.  
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8. Παράρτημα 

8.1. Παράρτημα Α 

Παρακάτω φαίνεται ο αριθμός των γονιδίων που κωδικοποιούν ένζυμα των οικογενειών της βάσης 

δεδομένων CAZy (http://www.cazy.org/) που εντοπίζονται στο γονιδίωμα του μύκητα T. 

thermophilus.  

 

8.2 Παράρτημα Β 

Παρακάτω φαίνονται τα βιοπληροφορικά αποτελέσματα από τα βιοπληροφορικά εργαλεία 

NetOGlyc 4.0 Server (DTU Bioinformatics, https://services.healthtech.dtu.dk/service.php?NetOGlyc-

4.0) και NetNGlyc 1.0 (DTU Bioinformatics, https://services.healthtech.dtu.dk/service.php?NetNGlyc-

1.0) για τις ΑΑ16 και ΑΑ9 LPMOs.  

 

Εικόνα 55: Αποτελέσματα από το NetOGlyc για την πρωτεΐνη MYCTH_2306267 (Steentoft et al., 2013) 

http://www.cazy.org/
https://services.healthtech.dtu.dk/service.php?NetOGlyc-4.0
https://services.healthtech.dtu.dk/service.php?NetOGlyc-4.0
https://services.healthtech.dtu.dk/service.php?NetNGlyc-1.0
https://services.healthtech.dtu.dk/service.php?NetNGlyc-1.0
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Εικόνα 56: Αποτελέσματα από το NetOGlyc  για την πρωτεΐνη MYCTH_110651 (Steentoft et al., 2013) 
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Εικόνα 57: Αποτελέσματα από το NetNGlyc  για την πρωτεΐνη MYCTH_2306267 (Gupta R. & Brunak S., 2002) 

 

Εικόνα 58: Αποτελέσματα από το NetNGlyc  για την πρωτεΐνη MYCTH_110651 (Gupta R. & Brunak S., 2002) 

8.3 Παράρτημα Γ 

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα διαγράμματα (χρωματογραφήματα) που προέκυψαν από την 

ανάλυση των αντιδράσεων με την Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης Ανιόντο-ανταλλαγής 

συζευγμένη με Αμπερομετρικό Ανιχνευτή Παλμού (HPAE-PAD). 
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Διάγραμμα 36: Αποτελέσματα της ανάλυσης HPAE-PAD για την δράση της ΑΑ16 LPMO στο υπόστρωμα β-γλυκάνη 

 

Διάγραμμα 37: Αποτελέσματα της ανάλυσης HPAE-PAD για την δράση της ΑΑ16 LPMO στο υπόστρωμα χιτίνη 



115 
 

 

Διάγραμμα 38: Αποτελέσματα της ανάλυσης HPAE-PAD για την δράση της ΑΑ16 LPMO στο υπόστρωμα CMC 

 

Διάγραμμα 39: Αποτελέσματα της ανάλυσης HPAE-PAD για την δράση της ΑΑ16 LPMO στο υπόστρωμα γαλακτομαννάνη 



116 
 

 

Διάγραμμα 40: Αποτελέσματα της ανάλυσης HPAE-PAD για την δράση της ΑΑ16 LPMO στο υπόστρωμα άμυλο 

 

Διάγραμμα 41: Αποτελέσματα της ανάλυσης HPAE-PAD για την δράση της ΑΑ16 LPMO στο υπόστρωμα ξυλογλυκάνη 
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Διάγραμμα 42: Αποτελέσματα της ανάλυσης HPAE-PAD για την δράση της ΑΑ16 LPMO στο υπόστρωμα γλυκομαννάνη 

 


