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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τα ψυχρότροφα βακτήρια με τις θερμοανθεκτικές εξωκυτταρικές πρωτεϊνάσες 
και λιπάσες που παράγουν, είναι η κυριότερη αιτία αλλοίωσης του νωπού γάλακτος 
και της παραγωγής χαμηλής ποιότητας γαλακτοκομικών προϊόντων. Έτσι, το 
τεχνολογικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν, απετέλεσε την αφορμή για την εκπόνηση 
της παρούσας διατριβής.

Η ανάθεση του θέματος και η επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής έγινε από 
τον Επίκουρο Καθηγητή του Εργαστηρίου Χημείας Τροφίμων κ. I. Ρούσση. Στον 
παραπάνω και στους κ.κ. Ε. Παπαμιχαήλ, Επίκουρο Καθηγητή του Εργαστηρίου 
Βιοχημείας, Μ. Κοντομηνά, Καθηγητή του Εργαστηρίου Χημείας Τροφίμων, και Κ. 
Δράίνα, 'Καθηγητή του Εργαστηρίου Βιοχημείας, καθ’όσον χρόνο ήταν μέλη της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής, εκφράζω τις ευχαριστίες μου. Ιδιαίτερα όμως ευχαριστώ 
τον κ.Ε.Αληχανίδη, Καθηγητή του Εργαστηρίου Γαλακτοκομίας Θεσσαλονίκης, για τις 
πολύτιμες συμβουλές και τη συμπαράσταση του πριν την τελική παρουσίαση της 
διδακτορικής διατριβής.

Η επιτέλεση των πειραμάτων της διδακτορικής διατριβής έγινε στο ερευνητικό 
εργαστήριο του Εργαστηρίου Χημείας Τροφίμων, με ευθύνη του Επίκουρου Καθηγητή 
κ.Ι.Ρούσση. Επίσης έγινε χρήση οργάνων ερευνητικών εργαστηρίων των Εργαστηρίων 
Βιοχημείας και Βιομηχανικής Χημείας. Προς τούτο εκφράζω ευχαριστίες στους κ. Κ. 
Δραΐνα, Καθηγητή, και κ. Τ. Αλμπάνη, Αναπληρωτή Καθηγητή. Ακόμη έγινε χρήση 
εξοπλισμού του Ινστιτούτου Γάλακτος Ιωαννίνων. Προς τούτο εκφράζονται ευχαριστίες 
στον κ. X. Παππά, Διευθυντή του Ινστιτούτου.

Στο ίδιο εργαστήριο με εμέ εκπονούσαν τις διατριβές τους η κ. 
Μ.Τριανταφυλλίδου και η κ. Π. Κωνσταντίνου, τις οποίες ευχαριστώ για τη 
συμπαράσταση τους, τις πολύτιμες συζητήσεις, και την άψογη συνεργασία μας. 
Ευχαριστίες οφείλω επίσης στα υπόλοιπα μέλη Δ.Ε.Π. και στους συναδέλφους 
υποψήφιους διδάκτορες των Εργαστηρίων Βιοχημείας και Βιομηχανικής Χημείας, και 
ιδιαίτερα στον κ. Ν. Αρβανίτη, για την αλληλεγγύη και τη φιλική ατμόσφαιρα που μου 
προσέφεραν.

Για την πολύτιμη βοήθεια για τη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής σε 
ηλεκτρονικό υπολογιστή, ευχαριστώ θερμά τα μέλη της οικογένειας Αθανασιάδη.

Τις περισσότερες ευχαριστίες όμως οφείλω στον πατέρα μου κ. Β. Ματσέλη, την 
αδελφή μου κ. Μ. Ματσέλη, την εξαδέλφη μου κ. Ε. Σισμανίδου και την κ. Θ. Χάιΰου



για την αμέριστη υλική και ηθική συμπαράσταση τους, χωρίς την οποία θα ήταν 

αδύνατο να ολοκληρώσω την εργασία αυτή αλλά και τις μέχρι τώρα σπουδές μου.
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1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1.1. ΓΕΝΙΚΑ

Στο παρελθόν, η φτωχή ψύξη ήταν υπεύθυνη για τη δημιουργία ελαττωμάτων 

στη γεύση, στην οσμή και στην οξίνηση του νωπού γάλακτος λόγω της ανάπτυξης 

γαλακτικών και άλλων μεσόφιλων βακτηρίων (Fairbaim και Law 1986a). Τα 
προβλήματα αυτά ξεπεράστηκαν αποτελεσματικά με την εφαρμογή της ψύξης κατά τη 

διατήρηση του γάλακτος, η οποία ξεκίνησε στην Καλιφόρνια το 1930 και επεκτάθηκε 

μετά το 1950 διεθνώς (Thomas και συν. 1971, Stead 1986).

Σήμερα, το γάλα ψύχεται σε σταθμούς πρόψυξης στους 3-4°C, όπου παραμένει 

μέχρι να μεταφερθεί στις γαλακτοβιομηχανίες με βυτιοφόρα που διαθέτουν ψύξη ή 

μόνωση. Εκεί εξακολουθεί να ψύχεται μέχρι την επεξεργασία του. Η ψύξη του 

γάλακτος κατά την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διατήρηση του έχει άμεσα 
οικονομικά οφέλη επειδή μειώνει το κόστος μεταφοράς, συντελεί στη δημιουργία 

ομοιόμορφης πρώτης ύλης για επεξεργασία και κυρίως περιορίζει την ανάπτυξη των 

περισσοτέρων παθογόνων βακτηρίων.

Παρά τα πλεονεκτήματα της, η διατήρηση του γάλακτος υπό ψύξη δημιούργησε 

νέα προβλήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και τις μεταβολικές δραστηριότητες 

ψυχροτρόφων μικροοργανισμών (Suarez και Ferreiros 1991). Η ανάπτυξη των 
ψυχροτρόφων υπό αυτές τις συνθήκες ευνοείται έτσι ώστε σε 2-3 ημέρες να 

κυριαρχούν στη χλωρίδα του ψυχώμενου γάλακτος (Cromie 1992).

Τα ψυχρότροφα βακτήρια δεν είναι αυτά που από μόνα τους προκαλούν 
σοβαρές αλλοιώσεις στο γάλα, αφού περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό με την 
παστερίωση. Ωστόσο πολλά είδη τους παράγουν εξωκυπαρικά ένζυμα που μπορούν 

να δράσουν στο ψυχώμενο νωπό γάλα ενώ λόγω της θερμοανθεκτικότητας τους 

παραμένουν ενεργά και στο θερμικά κατεργασμένο γάλα με αποτέλεσμα να μειώνουν 
την ποιότητα και το χρόνο διατήρησης αυτού και των προϊόντων του (Stead 1986, Law 

1979, Cromie 1992).
Οι δύο κύριες ομάδες ενζύμων μεγίστης οικονομικής σημασίας για τις 

βιομηχανίες γάλακτος είναι οι πρωτεϊνάσες και οι λιπάσες, οι οποίες επειδή είναι 
εξωκυτταρικές, δρούν άμεσα στην καζεΐνη και το λίπος του γάλακτος. Οι πρωτεϊνάσες 

'έχουν συσχετιστεί κυρίως με μείωση της απόδοσης σε μαλακό τυρί και πήξη του 

γάλακτος υπερυψηλής θέρμανσης (UHT), ενώ οι λιπάσες μπορούν να προκαλέσουν
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ελαπώματα γεύσης και οσμής στην κρέμα, στο βούτυρο, στο τυρί και σε άλλα 

γαλακτοκομικά προϊόντα (Stead 1986). Για τους παραπάνω λόγους, σήμερα, τα 

ψυχρότροφα βακτήρια είναι πολύ σημαντική πηγή αλλοίωσης των γαλακτοκομικών 
προϊόντων.

1.2. ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Το γάλα από το στάδιο της συλλογής του μέχρι να φτάσει στον καταναλωτή 

ακολουθεί μια διαδικασία η οποία δίνει πολλές ευκαιρίες βακτηριακής μόλυνσης. Ο 

βαθμός επι μόλυνσης του τελικού προϊόντος εξαρτάται από το σημείο του 

παρασκευστικού κύκλου που εισάγεται η μόλυνση καθώς και από τη φύση και τον 

αριθμό του οργανισμού επιμόλυνσης.

Το γάλα των υγιών ζώων όταν εκκρίνεται από τα κύτταρα του μαστικού αδένα 

δεν περιέχει μικροοργανισμούς. Κατά τη συγκέντρωση του όμως στις γαλακτοφόρους 

οδούς και ιδιαίτερα στο γαλακτοφόρο κόλπο αποκτά μικρό αριθμό βακτηρίων που 

κυμαίνεται από 500/ml έως 1000/ml, αν και περιστασιακά έχουν βρεθεί περισσότερα 

από 104/ml (Thomas και συν. 1971, Kleter και Vries 1974). Τα βακτήρια αυτά 

αναφέρθηκε ότι ανήκουν στα γένη Streptococcus και Micrococcus και στους 

αρνητικούς στην πηκτάση Staphylococcus, Micrococcus και Corynebacterium 

(Thomas και συν. 1971). Ο αριθμός των μικροοργανισμών στο γάλα που λαμβάνεται 

ασηπτικά από υγιή ζώα, παρουσιάζει διαφορές μεταξύ ζώων διαφορετικών φυλών, της 

ίδιας φυλής και ακόμη μεταξύ διαφορετικών αμέλξεων του ίδιου ζώου. Ψυχρότροφα 

και θερμοανθεκτικά βακτήρια δεν έχουν βρεθεί στο γάλα που λαμβάνεται ασηπτικά 

(Thomas και συν. 1971). Γάλα όμως που προέρχεται από ζώα με ασθένειες του 
μαστού περιέχει υψηλό αριθμό θετικών στην πηκτάση Staphylococcus spp., 

Streptococcus spp. (Thomas και συν. 1971).

Αρχική πηγή μόλυνσης του γάλακτος θεωρείται ο χώρος άμελξης. Το γάλα, 

κατά την απομάκρυνση του από το μαστό, επιβαρύνεται με βακτήρια που προέρχονται 

από το περιβάλλον και τα οποία μολύνουν την εξωτερική επιφάνεια του μαστού, το 

προσωπικό και τα σκεύη άμελξης. Η λάσπη, το χώμα, η κοπριά, η βλάστηση είναι 

πλούσιες πηγές μικροοργανισμών που μπορούν να οδηγήσουν σε μόλυνση του 

μαστού και κατ’επέκταση του γάλακτος (Phillips και Griffiths 1990). Τα βακτήρια που 

προέρχονται από αυτές τις πηγές είναι κυρίως θετικά κατά Gram και ανήκουν στα γένη 

Micrococcus, Staphylococcus, Streptococcus, Clostridium, Bacillus (Phillips και
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Griffiths 1990) ενώ και η παρουσία αρνητικών κατά Gram βακτηρίων είναι συχνή 
(Καλογρίδου και Μανωλκίδης 1984). Το νερό, ο αέρας και το προσωπικό είναι 
μικρότερης σημασίας πηγές μόλυνσης σε σύγκριση με άλλες, υπό την προϋπόθεση 
ότι τηρούνται οι απαραίτητες προφυλάξεις (Phillips και Griffiths 1990, Thomas και 
συν.1971). Η μεγαλύτερη όμως επιμόλυνση του γάλακτος κυρίως από αρνητικά κατά 
Gram ψυχρότροφα βακτήρια και κολοβακτηριοειδή προέρχεται από τα γαλακτοκομικά 
σκεύη συλλογής, τις μηχανές άμελξης και τις δεξαμενές διατήρησης όταν δεν 
τηρούνται οι απαραίτητες συνθήκες υγιεινής (Cousins 1977, Marshall 1985, Thomas 
και Thomas 1977a, Thomas και συν.1971, Thomas και συν. 1966).

Αν και οι δεξαμενές ψύξης περιέχουν μικρότερο βακτηριακό φορτίο απ’ότι οι 
μηχανές άμελξης και τα σκεύη συλλογής, αυτές αποτελούν κατάλληλο περιβάλλον για 
την ανάπτυξη των ψυχροτρόφων με αποτέλεσμα η αναλογία τους να είναι υψηλότερη 
στις δεξαμενές παρά στις μηχανές (Thomas και συν.1971, Phillips και Griffiths 1990, 
Cousins και Bramley 1981, Mackenzie 1973). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται 
στην καθαριότητα των οχημάτων μεταφοράς του γάλακτος, διότι εάν αυτά είναι 
ακάθαρτα αποτελούν πηγές ψυχροτρόφων μικροοργανισμών (Suhren 1989). Τέλος, 
μεγάλης σημασίας για την ποιότητα του γάλακτος και των προϊόντων του είναι η 
μόλυνση του μετά την παστερίωση του από αρνητικά κατά Gram ψυχρότροφα 
βακτήρια (Phillips και Griffiths 1990).

Ο αριθμός και το είδος των μικροοργανισμών που βρίσκονται στο νωπό γάλα 
αντικατοπτρίζει τις υγιεινές συνθήκες υπό τις οποίες παράχθηκε και καθορίζει σε 
μεγάλο βαθμό τις αλλοιώσεις του γάλακτος και των προϊόντων του (Phillips και 
Griffiths 1990, Bramley και Mckinnon 1990). Σε γάλατα με Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα 
(ΟΜΧ) μικρότερη από 104 κύτταρα που σχηματίζουν αποικία (cfu)/ml υπερισχύουν τα 
γένη M icrococcus και C orynebacterium , τα οποία είναι μέρος της χλωρίδας του 
γάλακτος ενώ σε γάλατα με ΟΜΧ μεγαλύτερη από 106 cfu/ml υπερισχύουν τα 
αρνητικά κατά Gram βακτήρια, τα οποία είναι μικροοργανισμοί επιμόλυνσης 
(Stadhouders 1975).

Έχουν αναφερθεί τιμές για την ΟΜΧ του νωπού γάλακτος που διαφέρουν 
σημαντικά μεταξύ τους και εξαρτώνται βέβαια από τις συνθήκες υγιεινής που 
επικρατούν κατά την άμελξη και τη συλλογή του. Οι Bloquel και Veillet-Poncet (1982) 
κάτω από αυστηρά υγιεινές συνθήκες βρήκαν ΟΜΧ μικρότερη από 15x103 cfu/ml 
γ̂άλακτος ενώ οι Καλογρίδου και συν. (1982) ανέφεραν μέσο όρο ΟΜΧ 9.9x106 cfu/ml.
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Επίσης, οι Patel και Blakenagel (1972) ανέφεραν ΟΜΧ που κυμαινόταν από 
<100cfu/ml έως 1x10® cfu/ml.

Ο αριθμός και το είδος των μικροοργανισμών που αναπτύσσονται 
μεταγενέστερα κατά τη διατήρηση του γάλακτος υπό ψύξη, καθορίζεται από τη 
θερμοκρασία και τη διάρκεια της αποθήκευσης (Cromie 1992).

1.3.01 ΨΥΧΡΟΤΡΟΦΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Το 1887, πρώτος ο Foster παρατήρησε ανάπτυξη βακηρίων στους 4°C και από 
τότε δημιουργήθηκε σύγχυση σε σχέση με την ονομασία μικροοργανισμών οι οποίοι 
είναι ικανοί να αναπτυχθούν και να πολλαπλασιαστούν σε θερμοκρασίες ψύξης και 
κατάψυξης. Ο Eddy (1960) πρότεινε τη χρήση του όρου «ψυχρόφιλος» μόνο για 
τους μικροοργανισμούς που έχουν σχετικά χαμηλή βέλτιστη θερμοκρασία ανάπτυξης 
και «ψυχρότροφος» (psychrotroph) για τους μικροοργανισμούς που είναι ικανοί να 
αναπτυχθούν στους 5°C ή χαμηλότερα, ανεξάρτητα από τη βέλτιστη θερμοκρασία 
ανάπτυξης τους. Το 1976, η I.D.F. (International Dairy Federation) υιοθέτησε τον όρο 
«ψυχρότροφος» για θερμοκρασίες ανάπτυξης 7°C ή χαμηλότερα, όρος που ισχύει 
μέχρι σήμερα.

Τουλάχιστον τέσσερις τροποποιήσεις στις λειτουργίες των ψυχροτρόφων 
μικροοργανισμών οφείλονται στη χαμηλή θερμοκρασία: α) η αυξημένη αναλογία 
ακόρεστων λιπαρών οξέων στα λιπίδια των ψυχροτρόφων, β) η αύξηση του ρυθμού 
σύνθεσης πολυσακχαριτών, που πιθανόν οφείλεται στη θερμοευαισθησία των 
ενζυμικών συστημάτων σύνθεσης, γ) η αυξημένη παραγωγή χρωστικών από τα 
ψυχρότροφα βακτήρια και δ) οι διαφορετικοί ρυθμοί διάσπασης κύριων μεταβολιτών.

Σπουδαιότερη είναι η αυξημένη αναλογία ακόρεστων λιπαρών οξέων στα 
ουδέτερα λιπίδια και φωσφολιπίδια, τα οποία αποτελούν κύρια συστατικά της 
κυπαρικής μεμβράνης. Λόγω του μειωμένου σημείου πήξης των ακόρεστων λιπαρών 
οξέων το λίπος διατηρείται σε υγρή-κινητή φάση επιτρέποντας έτσι τη λειτουργία της 
κυπαρικής μεμβράνης σε θερμοκρασίες ψύξης και κατ’επέκταση την ανάπτυξη των 
μικροοργανισμών.

Η μεγάλη πλειοψηφία των ψυχροτρόφων βακτηρίων που μελετήθηκαν είναι 
αερόβια ή προαιρετικά αναερόβια. Έχουν όμως απομονωθεί και μελετηθεί αναερόβια 
ψυχρότροφα βακτήρια του γένους Clostridium .
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Γενικά οι ψυχρότροφοι μικροοργανισμοί δεν αναπτύσσονται πολύ πάνω από 
τους 30-35°C. Αυτό πιθανόν οφείλεται σε αδρανοποίηση των ενζύμων της 
αναπνευστικής αλυσίδας. Επίσης έχει αναφερθεί ότι όταν μερικά ψυχρότροφα 
βακτήρια υποβάλλονται σε κατεργασίες πάνω από τις μέγιστες θερμοκρασίες 
ανάπτυξης τους, τα κύπαρα χάνουν τη βιοσιμότητα τους και παρατηρείται απώλεια 
ενδοκυτταρικών συστατικών. Αυτό αποδόθηκε σε ρήξη της κυτταροπλασμαστικής 
μεμβράνης που έπεται της αδρανοποίησης των αναπνευστικών ενζύμων.

1.4. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΨΥΧΡΟΤΡΟΦΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΝΩΠΟ ΓΑΛΑ

Τα ψυχρότροφα βακτήρια δεν αποτελούν ξεχωριστή ομάδα ταξινόμησης 
μικροοργανισμών. Τα στελέχη των ψυχροτρόφων βακτηρίων που έχουν απομονωθεί 
από το γάλα και τα προϊόντα του ανήκουν σε 15 διαφορετικά γένη. Αυτά τα γένη 
περιλαμβάνουν αρνητικά κατά Gram βακτήρια, θετικά κατά Gram βακτήρια, ραβδία, 
κόκκους ή σπειροειδή, σπορογόνα και μη σπορογόνα βακτήρια, αερόβιους και μη 
αερόβιους μικροοργανισμούς. Επίσης αρκετά γένη μυκήτων και ζυμών περιλαμβάνουν 
ψυχρότροφους αντιπροσώπους που μπορούν να επιφέρουν αλλοιώσεις στα 
γαλακτοκομικά προϊόντα (Suhren 1989).

Μεγάλος αριθμός μελετών έχει δείξει ότι τα ψυχρότροφα του γάλακτος είναι 
κυρίως αρνητικά κατά Gram ραβδία και μη σπορογόνα βακτήρια (Juffs 1973, 
O’Connor και συν. 1986, Shelley και συν. 1987, Cousins και Bramley 1981, Cousin 
1982, Suhren 1989, Sorhaug και Stepaniak 1991, Reinheimer και συν. 1990, Farrag 
και Marth 1992 ). O Dempster (1968) ανέφερε ότι το ποσοστό των αρνητικών κατά 
Gram ψυχροτρόφων βακτηρίων ήταν 84.8%, ο Bockelman (1970) 66.6% και οι 
Καλογρίδου και συν. (1982) 59%. Τα αρνητικά κατά Gram ψυχρότροφα βακτήρια 
ανήκουν στα γένη Pseudomonas, Flavobacterium, Achmmobacter, Cytophaga, 

Alcafigenes, Aenomonas, Acinetobacter και στην οικογένεια των εντεροβακτηριοειδών 
( Cousin 1982, Suhren 1989, Cromie 1992, Stead 1986, Mikolajcik 1979) με το γένος 
Pseudomonas να κυριαρχεί. Ωστόσο και αρνητικά κατά Gram βακτήρια του γένους 

, Flavobacterium απομονώνονται συχνά από το γάλα (Famag και Marth 1992). Τα είδη 
του γένους Pseudomonas αποτελούσαν το 50% (Cousins και Bramley 1981, 
Reinheimer και συν.1990, Suhren 1989, Bockelman 1970), 31.2% (Καλογρίδου και 

'Μανωλκίδης 1984), 77% (Juffs 1973), 70% (Garcia και συν.1989, Muir και συν.1979), 
85% (Craven και MaCauley 1992) των αρνητικών κατά Gram ψυχροτρόφων
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βακτηρίων που απομονώθηκαν από νωπό γάλα. Το 31.2%, 50.5% και 70% των 
ψυχροτρόφων βακτηρίων σε νωπό γάλα ήταν Pseudomonas spp. ενώ το 14.9%, 
14.4% και 3.6% ήταν Flavobacterium spp., αντίστοιχα ( Καλογρίδου και Μανωλκίδης 
1984, O’Connor 1981, Muir και συν. 1979). Όμως, οι Otenhajmer και Mitic (1971) 
ανέφεραν αντίστοιχο ποσοστό 22% για τα ψυχρότροφα βακτήρια του γένους 
Flavobacterium και 3% για του γένους Pseudomonas.

Το πιο συχνά απαντώμενο είδος του γένους Pseudomonas είναι το Pseudomonas 

fluorescens (Cousins και Bramley 1981, Suhren 1989, Shelley και συν.1986). Για 
παράδειγμα το 88% των Pseudomonas spp. που απομονώθηκαν από νωπό γάλα 
υπό ψύξη ήταν Ρ. fluorescens (Juffs 1973). Παρόμοια ποσοστά αναφέρθηκαν και από 
τους Craven και MaCauley (1992). Αλλα απαντώμενα είδη είναι τα Pseudomonas 

putida, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fragi (Cousins και Bramley 1981, 
Suhren 1989). Ένα μεγάλο ποσοστό των αρνητικών κατά Gram ψυχροτρόφων 
βακτηρίων αποτελείται από μέλη της οικογένειας των εντεροβακτηριοειδών. Αυτό 
κυμαίνεται μεταξύ 10 και 30% (Suhren 1989, Dempster 1968, Καλογρίδου και 
συν. 1982, Καλογρίδου και Μανωλκίδης 1984). Η πλειοψηφία των κολοβακτηριοειδών 
ανήκουν στο γένος Aerobacter (Cousins και Bramley 1981).

Αν και έχουν απομονωθεί θετικά κατά Gram ψυχρότροφα βακτήρια από νωπό 
γάλα, οι αριθμοί τους είναι πολύ μικρότεροι από αυτούς των αρνητικών κατά Gram 
(Cousin 1982, Suhren 1989, Champagne και συν.1994). Τα περισσότερα ανήκουν στο 
γένος Bacillus, που είναι σπορογόνα αερόβια βακτήρια (Suhren 1989, Johnston και 
Bruce 1982, Griffiths και Phillips 1990b). Τα θετικά κατά Gram ψυχρότροφα σε 
σύγκριση με τα αρνητικά κατά Gram χαρακτηρίζονται είτε από μεγάλους χρόνους 
διπλασιασμού είτε και από μεγάλους χρόνους φάσης προσαρμογής. Έτσι μεταξύ της 
χλωρίδας του νωπού γάλακτος στερούνται σημασίας αφού το γάλα συνήθως 
διατηρείται για μικρό χρονικό διάστημα υπό ψύξη. Η σημασία τους έγκειται στην 
επίδραση τους στην ποιότητα του παστεριωμένου και χωρίς επιμολύνσεις γάλακτος 
(Suhren 1989).

Ο αριθμός των ψυχροτρόφων βακτηρίων στο νωπό γάλα ποικίλλει και εξαρτάται 
από τις συνθήκες παραγωγής του γάλακτος. Γάλα το οποίο έχει παραχθεί κάτω από 
υγιεινές συνθήκες περιέχει τα τυπικά βακτήρια της επιφάνειας του μαστού, κυρίως του 
γένους Micrococcus και λιγότερο από 10% της ΟΜΧ είναι ψυχρότροφα. Όταν οι 
συνθήκες δεν είναι υγιεινές τότε περισσότερο από 75% της ΟΜΧ του γάλακτος είναι 
ψυχρότροφα βακτήρια (Suhren 1989, Thomas και Thomas 1973).
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Η αύξηση των ψυχροτρόφων εξαρτάται αττό το είδος τους , τον αριθμό τους, τη 
φάση ανάπτυξης στην οποία βρίσκονται, τη θερμοκρασία και το χρόνο διατήρησης του 
γάλακτος (Suhren 1989). Οι Καλογρίδου και συν. (1982) παρατήρησαν αύξηση του 
ποσοστού αυτού από 34% αρχικά σε 49, 54, 63, 71% μετά από ψύξη του νωπού 
γάλακτος στους 4°C για 2, 4, 6, 8 ημέρες, αντίστοιχα. Ο Juffs (1975) έδειξε ότι το 
ποσοστό των ψυχροτρόφων βακτηρίων από 42% έφτανε το 100% της ΟΜΧ του 
νωπού γάλακτος μετά από ψύξη στους 5°C για 7 ημέρες; Από έναν αρχικό πληθυσμό 
104cfu/ml στο γάλα, τα ψυχρότροφα βακτήρια ξεπερνούσαν τα 106 cfu/ml μετά από 2 
ημέρες στους 7°C ή 3 ημέρες στους 5°C ( Law και συν. 1979). Οι Thomas (1966), 
Thomas και συν. (1971), Cousins και συν. (1977), Suhren (1989) ανέφεραν ότι η 
γρήγορη αύξηση των ψυχροτρόφων μικροοργανισμών σε γάλα υψηλού βακτηριακού 
φορτίου δεν οφειλόταν τόσο στον αρχικό υψηλό πληθυσμό τους όσο στην παρουσία 
στελεχών ικανών να πολλαπλασιάζονται γρήγορα. Η σημασία είτε του είδους είτε και 
της φυσιολογικής κατάστασης των ψυχροτρόφων και λιγότερο του αρχικού αριθμού 
τους τονίζεται από τα παρακάτω αποτελέσματα. Σε ένα δείγμα νωπού γάλακτος ο 
αριθμός των ψυχροτρόφων βακτηρίων αυξανόταν από 370 cfu/ml σε λιγότερο από 
1x104 cfu/ml στους 5°C και 4 ημέρες ενώ σε άλλο δείγμα αυξανόταν από 900 cfu/ml 
σε 1χ106 cfu/ml (Cousins και συν.1977). Το 90% των στελεχών που απομονώθηκαν 
από νωπό γάλα που είχε διατηρηθεί στους 5°C ήταν Ρ . fiu o rescens ενώ πριν τη 
διατήρηση του ο αριθμός των βακτηρίων αυτών ήταν πολύ μικρότερος από τον 
αριθμό των άλλων ψυχρότροφων βακτηρίων (Suhren 1989).

Η καθυστέρηση της εφαρμογής ψύξης καθώς και η θερμοκρασία διατήρησης 
του γάλακτος μετά την παραγωγή του επιδρούν σημαντικά στην ανάπτυξη των 
ψυχροτρόφων βακτηρίων. Ο Stadhouders (1968) ανέφερε ότι όταν τα γάλατα 
ψύχονταν στους 4°C αμέσως μετά την παραγωγή τους, δεν έδειχναν μεγάλη αύξηση 
στην ΟΜΧ μετά από 72h. Αντίθετα, όταν η ψύξη καθυστερούσε 2-3h παρατηρήθηκε 
μεγάλη αύξηση της ΟΜΧ. Επίσης έδειξε ότι ο πολλαπλασιασμός 5 αρνητικών κατά 
Gram ψυχροτρόφων βακτηρίων σε στείρο γάλα στους 4°C διεγειρόταν με προεπώαση 
του γάλακτος στους 3°C για 3h. Το φαινόμενο αυτό πιθανόν οφείλεται σε μείωση της 
φάσης προσαρμογής η οποία προκαλείται με αυτή την προεπώαση. Ο ίδιος ερευνητής 
έδειξε ότι η φάση προσαρμογής για τα P s e u d o m o n a s  spp. διαρκεί 72h αν επωάζεται 
στους 4°C. Οι Thomas και Druce (1969) συμπέραναν ότι καλής ποιότητας γάλα 
μπορούσε να διατηρηθεί με ασφάλεια στους 4°C ή λιγότερο για 2-3 ημέρες πριν την 
κατεργασία του, αλλά η διατήρηση του στους 7.2°C ή υψηλότερα βοηθούσε τον
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πολλαπλασιασμό των ψυχροτρόφων. Έχει αναφερθεί ότι η θερμοκρασία διατήρησης 
του γάλακτος δε θα πρέπει να ξεπερνά τους 4.5°C (Thomas 1966). Οι Griffiths και 
συν. (1987) έδειξαν μικρή μεταβολή στο βακτηριακό πληθυσμό σε γάλα που 
διατηρούνταν στους 2°C για 48h. Όταν όμως η διατήρηση γινόταν στους 6°C, 
παρατηρήθηκε μια αύξηση 2 λογαριθμικών κύκλων στην ανάπτυξη των βακτηρίων για 
το ίδιο χρονικό διάστημα.

Έχει προταθεί ότι η παρουσία των ψυχροτρόφων βακτηρίων και των 
κολοβακτηριοειδών στο γάλα που διατηρείται σε δεξαμενές ψύξης, αποτελεί καλό 
δείκτη των συνθηκών παραγωγής και της βακτηριολογικής ποιότητας του γάλακτος. 
Γι’αυτό οι πηγές αυτού του είδους οργανισμών αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρουν 
(Thomas 1969, Blakenagel και Okell-Uma 1969).

Σημαντικές πηγές επιμόλυνσης του γάλακτος από ψυχρότροφα βακτήρια είναι 
το νερό, το έδαφος, οι ζωοτροφές, η κοπριά και λιγότερο ο αέρας. Επίσης ο μαστός 
και η θηλή του ζώου συμβάλλουν σημαντικά στο "ψυχρότροφο φορτίο” (Thomas και 
συν. 1971, Thomas 1966, Phillips και Griffiths 1990, Καλογρίδου και συν. 1982, Witter 
1961, Druce και Thomas 1970, Suhren 1989). Όμως, όπως αναφέρθηκε 
προηγουμένως, η μεγαλύτερη επιμόλυνση του γάλακτος προέρχεται από τις
συσκευές και τα σκεύη που χρησιμοποιούνται όταν δεν τηρούνται οι κατάλληλες 
συνθήκες υγιεινής, όπου τα ψυχρότροφα πολλαπλασιάζονται έντονα, ειδικά όταν 
υπάρχουν υπολλείματα γάλακτος. Σε γαλακτοκομικά σκεύη που δεν πλύθηκαν καλά, 
τα αρνητικά κατά Gram βακτήρια ήταν σε υψηλούς πληθυσμούς (Thomas και συν. 
1966, Thomas και Thomas 1977a, 1977b, 1977c, 1978, Thomas και συν. 1971, 
Καλογρίδου και συν. 1982).

1.5. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΨΥΧΡΟΤΡΟΦΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ

Σε αλλοιωμένο ή επί μακρόν διατηρημένο στους 4-6°Ό παστεριωμένο γάλα, οι 
οργανισμοί που απαντώνται συχνότερα είναι αρνητικά κατά Gram ψυχρότροφα 
βακτήρια (Phillips και συν. 1981b, Schroder και συν. 1982, Schultze και Olson 1960, 
Tekinsen και Rothwel! 1974, Thomas και Druce 1969). Η χλωρίδα του 
παστεριωμένου γάλακτος διαφέρει λίγο από αυτή του νωπού γάλακτος από το οποίο 
παρασκευάστηκε (Muir και συν. 1979, Phillips και συν. 1981b).

Το παραπάνω γεγονός είναι απρόσμενο καθώς τα περισσότερα αρνητικά κατά 
Gram ψυχρότροφα που σχετίζονται με την αλλοίωση του γάλακτος δεν επιζούν σε
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θερμοκρασίες εργαστηριακής ή βιομηχανικής παστερίωσης (Phillips και Griffiths 1990, 
Witter 1961, Zadow 1989, Thomas 1966). Ωστόσο Pseudomonas spp. είναι ικανά να 
επιζήσουν και να αναπτυχθούν κανονικά στο γάλα μετά από θερμική κατεργασία 
στους 55°C/30min όχι όμως και στους 60°C/30min. Ενώ μερικά βακτήρια φαίνεται ότι 
θανατώνονται μετά τη θέρμανση, αυτό δε συμβαίνει (Dabbah και συν. 1969). Η 
θερμοανθεκτικότητα και η ανάπτυξη τους μετά τη θερμική κατεργασία εξαρτάται από 
τγ>  φυσιολογική κατάσταση και τον αριθμό των βακτηρίων, τη φύση της θέρμανσης και 
το θρεπτικό μέσο. Περισσότερο σύνθετο μέσο σταθεροποιούσε τα βακτήρια στη 
θέρμανση και ευνοούσε στη συνέχεια την ανάπτυξη τους (Dabbah 1971, Weckbach 
και Langlois 1977). Η χρήση θερμικής κατεργασίας 72°C/15sec ήταν πιο 
αποτελεσματική από τους 95°C/5sec για την καταστροφή Pseudomonas spp. 
(Weckbach και Langlois 1977). Το στέλεχος Alcaligenes tolerans είναι το μόνο 
αρνητικό κατά Gram ραβδίο που ανθίσταται σε παστερίωση (HTST)(Stadhouders 
1975). Έχει εκφραστεί ότι η μόλυνση του γάλακτος από αρνητικά κατά Gram βακτήρια 
είναι ένας από τους κυριώτερους παράγοντες μείωσης του χρόνου διατήρησης αυτού 
και των προϊόντων του (Phillips και συν. 1981a, Schroder 1984) και οφείλεται κυρίως 
σε επαναμόλυνση του γάλακτος μετά την παστερίωση (Thomas 1966, Craven και 
MaCauley 1992, Juffs 1975). Από τα αρνητικά κατά Gram βακτήρια, που βρέθηκαν σε 
παστεριωμένο γάλα, κυριαρχεί το γένος Pseudomonas. Ο Juffs (1973) ανέφερε ότι το 
33.3% των αρνητικών κατά Gram βακτηρίων σε παστεριωμένο γάλα ήταν του γένους 
Pseudomonas, το 27.8% του γένους Flavobacterium, το 11.1% του γένους 
Alcaligenes και το 27.8% μέλη της οικογένειας των εντεροβακτηριοειδών. Οι Craven 
και MaCauley (1992) έδειξαν ότι παστεριωμένο γάλα, μετά τη διατήρηση του στους 
4°C και 7°C, περιείχε 90.2% και 89.2% αντίστοιχα, αρνητικά κατά Gram βακτήρια ως 
ποσοστό του ολικού βακτηριακού πληθυσμού. Αυτά αποτελούνταν από Pseudomonas 

spp. σε ποσοστό 96.2% και 93%, αντίστοιχα. Το είδος Ρ. fluorescens κυριαρχούσε 
(70.5%) ενώ άλλα είδη ήταν Ρ. fragi (19.8%), Ρ. putida (5.3%) και Pseudomonas 

maltophilla (1.6%). Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξαν και οι Chandler και 
McMeekin (1985, 1989), Wilson και Gilmour (1990), Mikawa (1987) και Griffiths και 

. Phillips (1986, 1988).
Καθώς όμως η ποιότητα του παστεριωμένου γάλακτος βελτιώνεται λόγω του 

ελέγχου της μόλυνσής του από αρνητικά κατά Gram βακτήρια, η παρουσία των 
θερμοανθεκτικών ψυχροτρόφων στο γάλα αποκτά μεγάλη σημασία (Champagne και 
συν. 1994, Griffiths και Phillips 1990b).
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Θερμοανθεκτικά ψυχρότροφα είναι μία ομάδα βακτηρίων που αντέχουν σε υψηλές 
θερμοκρασίες παρόμοιες με εκείνες της παστερίωσης (72-74°C) και αναπτύσσονται σε 
θερμοκρασίες ψύξης (4-7°C) (Coghill 1982). Αυτά είναι θετικά κατά Gram βακτήρια και 
ανήκουν στα γένη Bacillus, Clostridium, Arthrobacter, Microbacterium, Streptococcus, 

Micrococcus και Corynebacterium (Collins 1981, Champagne και συν. 1994, Cousin 
1982, Coghill και Juffs 1979). Πολλοί ερευνητές έχουν απομονώσει τέτοιου είδους 
ψυχρότροφα βακτήρια από παστεριωμένα γάλατα (Washam και συν. 1977, Craven 
και MaCauley 1992, Griffiths και Phillips 1986, 1988, Mikawa 1987 ) αλλά σε πολύ 
μικρότερα ποσοστά απ’ότι αρνητικά κατά Gram ψυχρότροφα βακτήρια (Champagne 
και συν. 1994, Craven και MaCauley 1992, Mikawa 1987). Τα σπουδαιότερα και πιο 
συχνά απαντώμενα θερμοανθεκτικά ψυχρότροφα βακτήρια ανήκουν στο γένος 
Bacillus που είναι σπορογόνα αερόβια ραβδία (Suhren 1989, Coghill και Juffs 1979, 
Collins 1981, Zadow 1989, Griffiths και Phillips 1990b, Johnston και Bruce 1982). O 
αριθμός των θερμοανθεκτικών σπορογόνων βακτηρίων στο γάλα είναι συνήθως 
μικρός, αλλά ακόμη και μερικά μόνο κύτταρα σε ένα λίτρο παστεριωμένου γάλακτος 
μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλοιώσεις στο υπό ψύξη διατηρούμενο γάλα 
(Collins 1981). Τα σπόρια αυτών των βακτηρίων ενεργοποιούνται σε θερμοκρασίες 
παστερίωσης, και όταν βρουν κατάλληλες συνθήκες να βλαστάνουν και να 
αναπτύσσονται στο θερμικά κατεργασμένο γάλα (Coghill και Juffs 1979, Griffiths και 
Phillips 1990a, Griffiths και Phillips 1986). Έτσι κάποια μείωση του αριθμού των 
σπορίων μετά την παστερίωση δε σημαίνει απαραίτητα και αύξηση του χρόνου 
διατήρησης του γάλακτος (Phillips και Griffiths 1990).

Τα Pseudomonas spp. χρειάζονται σημαντικά λιγότερο χρόνο επώασης για να 
φτάσουν σε επίπεδα αλλοίωσης του γάλακτος απ’ότι άλλα αρνητικά αλλά και θετικά 
κατά Gram βακτήρια (Craven και MaCauley 1992). Το γεγονός αυτό πιθανόν να 
οφείλεται στην ικανότητα αυτών να αναπτύσσονται γρηγορότερα από άλλα είδη ή στην 
ανασταλτική επίδραση που ασκούν σε άλλα βακτήρια στο γάλα. Οι Vanderzant και 
Custer (1968) βρήκαν ότι καλλιέργειες Pseudomonas spp. ανέστελλαν την ανάπτυξη 
Alcaligenes spp. όταν ο πληθυσμός τους έφτανε 106-108 cfu/ml.

Το είδος των ψυχροτρόφων βακτηρίων που κυριαρχεί κατά τη διατήρηση του 
παστεριωμένου γάλακτος φαίνεται να εξαρτάται από τη θερμοκρασία διατήρησης αλλά 
και την ποιότητα του γάλακτος. Σε θερμοκρασίες ψύξης μικρότερες των 10°C, η 
αλλοίωση του παστεριωμένου γάλακτος οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη 
Pseudomonas spp. Θετικά κατά Gram βακτήρια και εντεροβακτηριοειδή αποκτούν
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μεγαλύτερη σημασία στην αλλοίωση του γάλακτος που διατηρείται σε θερμοκρασίες 
μεγαλύτερες των 10°C (Griffiths και Phillips 1988, Zadow 1989). Αυτό συμβαίνει διότι 
τα περισσότερα από τα θετικά κατά Gram βακτήρια χρειάζονται σχετικά υψηλές 
θερμοκρασίες για να αναπτυχθούν (Zadow 1989). Η αλλοίωση κακής ποιότητας 
παστεριωμένου γάλακτος οφειλόταν σχεδόν αποκλειστικά σε P s e u d o m o n a s  spp. ενώ 
στην αλλοίωση καλής ποιότητας γάλακτος συμμετείχαν και άλλα είδη βακτηρίων 
(Griffiths και Phillips 1988). Θετικά κατά Gram βακτήρια B acillus απομονώθηκαν μόνο 
από γάλατα καλής ποιότητας.

1.6. ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ
χ

Με την οδηγία 92/46/ΕΟΚ που τέθηκε σε ισχύ από την 1/1/94 θεσπίστηκαν 
αυστηρότατοι υγειονομικοί κανόνες και προδιαγραφές που αφορούν στην παραγωγή 
και στην εμπορία του νωπού και θερμικά κατεργασμένου γάλακτος και των 
γαλακτοκομικών προϊόντων (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας 
1995). Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι προδιαγραφές που πρέπει να 
τηρούνται κατά τη συλλογή στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση ή κατά την παραλαβή 
του νωπού γάλακτος στη μονάδα επεξεργασίας ή μεταποίησης.
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Α. Νωπό αγελαδινό γάλα
1. Νωπό αγελαδινό γάλα που προορίζεται για την παραγωγή 

θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος προς πόση
• Περιεκτικότητα σε μικρόβια/ml (30°C) <100000
• Περιεκτικότητα σε σωματικά κύτταρα/ml < 400000
2. Νωπό αγελαδινό γάλα που προορίζεται για την παρασκευή 

προϊόντων με βάση το γάλα από 1/1/94 από 1/1/98
• Περιεκτικότητα σε μικρόβια/ml (30°C) < 400000 <100000
• Περιεκτικότητα σε σωματικά κύτταρα/ml < 500000 < 400000
Β. Νωπό αιγοπρόβειο γάλα
Νωπό αιγοπρόβειο γάλα που προορίζεται για την παραγωγή θερμικά επεξεργασμένου 
γάλακτος προς πόση ή για την Παρασκευή θερμικά επεξεργασμένων προϊόντων με 
βάση το γάλα
• Περιεκτικότητα σε μικρόβια/ml (30°C) < 1000000

Στον επόμενο Πίνακα παρουσιάζονται οι προδιαγραφές που ισχύουν για το
θερμικά κατεργασμένο γάλα.

Α. Νωπό γάλα προς πόση
*

• Περιεκτικότητα σε μικρόβια/ml (30°C)
Β. Παστεριωμένο γάλα προς πόση

< 50000

• Περιεκτικότητα σε μικρόβια/ml m= 5x104 Μ=5χ105
(στους 21 °C μετά από επώαση 5 ημερών/60Ο 

Γ. Γάλα υψηλής παστερίωσης προς πόση m= 5x104 Μ=5χ105
Δ. Γάλα UHT και αποστειρωμένο προς πόση 
• Περιεκτικότητα σε μικρόβια/ml (30°C)
Ε. Θερμισμένο γάλα (πριν την περαιτέρω επεξεργασία του)

<100

• Περιεκτικότητα σε μικρόβια/ml (30°C) <1000000
ΓΠ=τιμή κατωφλιού του αριθμού των βακτηρίων. Το αποτέλεσμα θεωρείται 
ικανοποιητικό εάν σε καμμία μονάδα δειγματοληψίας ο αριθμός των βακτηρίων δεν 
υπερβαίνει το m.
Μ= Οριακή τιμή του αριθμού των βακτηρίων. Το αποτέλεσμα θεωρείται ως μη 
ικανοποιητικό εάν σε μία ή περισσότερες μονάδες δειγματοληψίας ο αριθμός των 
βακτηρίων είναι τουλάχιστον ίσος προς Μ.
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1 .7 .0  ΕΛΕΓΧΟΣ ΨΥΧΡΟΤΡΟΦΩΝ

Ο καλύτερος τρόπος να αποφευχθεί η αλλοίωση του γάλακτος από τα 
ψυχρότροφα βακτήρια είναι να αποκλειστεί η μόλυνση του από αυτά. Όμως αυτό είναι 
δύσκολο κάτω από τις πρακτικές συνθήκες που επικρατούν κατά την παραγωγή του. 
Διατηρώντας όμως καλές συνθήκες υγιεινής σε όλα τα στάδια παραγωγής και 
κατεργασίας του, μειώνεται σημαντικά το επίπεδο της μόλυνσης (Cousins και Bramley 
1981). Επιπροσθέτως, έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι που αποσκοπούν στη 
θανάτωση των ψυχροτρόφων βακτηρίων ή στην αναστολή της ανάπτυξης τους.

1.7.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΨΥΞΗΣ
χ

Η συνεχής ψύξη του γάλακτος τόσο στους σταθμούς πρόψυξης όσο και στις 
βιομηχανίες είναι απαραίτητη για την καθυστέρηση του πολλαπλασιασμού των 
ψυχροτρόφων βακτηρίων (Suhren 1989). Με την ψύξη επιμηκύνεται η φάση 
προσαρμογής και μειώνεται ο ρυθμός ανάπτυξης αυτών των βακτηρίων. Η αύξηση 
του χρόνου της φάσης προσαρμογής θεωρείται ο κύριος παράγοντας που επιδρά στο 
χρόνο διατήρησης του γάλακτος (Suhren 1989, Stadhouders 1982).

Πολλοί ερευνητές πρότειναν ότι η θερμοκρασία διατήρησης του γάλακτος δε θα 
πρέπει να ξεπερνά τους 4°C (Phillips και Griffiths 1990, Thomas 1966). Αύξηση της 
θερμοκρασίας επώασης του παστεριωμένου γάλακτος από τους 4°C στους 7°C μείωνε 
το χρόνο διατήρησής του (Craven και MaCauley 1992). Νωπό γάλα καλής ποιότητας 
που ψύχθηκε αμέσως μετά την παραγωγή του στους 4°C, διατηρήθηκε 3 ημέρες 
χωρίς σημαντική αύξηση του βακτηριακού πληθυσμού ή υποβάθμιση της ποιότητας 
του τελικού προϊόντος (Stadhouders 1968, 1982).

.Σημαντικός θεωρείται ο αρχικός βακτηριακός πληθυσμός του γάλακτος για τη 
διάρκεια διατήρησής του χωρίς σημαντική αλλοίωση (Gehriger 1980). Η εφαρμογή της 
ψύξης είναι περισσότερο αποτελεσματική όταν εφαρμόζεται σε γάλα με μικρή αρχική 
μόλυνση (Champagne και συν. 1994). Σε γάλατα με αρχική μόλυνση 5x104 
β̂ακτήρια/ml, παρουσιάστηκε διπλασιασμός του πληθυσμού των βακτηρίων μετά από 
4 ημέρες στους 4°C. Ωστόσο, εάν ο πληθυσμός ήταν μεγαλύτερος από 5x104 
βακτήρια/ml, αυτός δεκαπλασιαζόταν στις ίδιες συνθήκες διατήρησης του γάλακτος 
(Alais 1984). Η διατήρηση του γάλακτος σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 4°C, το 

. .· συντηρεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ελέγχοντας την ανάπτυξη των
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ψυχροτρόφων βακτηρίων (Fairbaim και Law 1986a). Οι Griffiths και συν. (1987) 
μειώνοντας τη θερμοκρασία διατήρησης του γάλακτος σε δεξαμενή από 6°C σε 2°C 
παρατήρησαν 48h καθυστέρηση μέχρι τα βακτήρια να φτάσουν 106 cfu/ml. Ο χρόνος 
διατήρησης UHT γάλακτος ήταν πολύ μεγαλύτερος όταν παραγόταν από νωπό γάλα 
που είχε διατηρηθεί στους 2°C παρά στους 6°C (Griffiths και συν. 1988).

1.7.2. Η ΥΠΟΠΑΣΤΕΡΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ (THERM ΙΖΑΤΙΟΝ)

Ακόμη και εάν το νωπό γάλα ψύχεται συνεχώς στους 4°C και έχουν τηρηθεί οι 
απαραίτητες συνθήκες υγιεινής, ο χρόνος διατήρησής του περιορίζεται σε 1 έως 3 
ημέρες ανάλογα με το επίπεδο μόλυνσης (Mikolajcik 1979, Stadhouders 1982, Mabbitt 
1980). Στην Ολλανδία εφαρμόζεται ευρέως στα αγροκτήματα μία ηπιότερη της 
παστερίωσης θερμική κατεργασία (thermization) στο γάλα πριν την ψύξη του, με 
αποτέλεσμα να αυξάνεται ο χρόνος διατήρησης του πριν από οποιαδήποτε 
κατεργασία του (παστερίωση, UHT κατεργασία, παρασκευή τυριού). Ο σκοπός της 
είναι να αυξήσει το χρόνο που μπορεί να διατηρηθεί το γάλα πριν ο ψυχρότροφος 
πληθυσμός ξεπεράσει τα 106cfu/ml, αφού τότε ανιχνεύονται οι εξωκυτταρικές 
πρωτεϊνάσες και λιπάσες (Skura 1989).

Η κατεργασία αυτή συνίσταται στη θέρμανση του νωπού γάλακτος στους 
60°C-70°C για 10-15sec και κατόπιν στην ψύξη στους 7°C. Έτσι το γάλα μπορεί να 
διατηρηθεί τουλάχιστον για 3 ημέρες χωρίς σημαντική αύξηση στο βακτηριακό του 
φορτίο (Suhren 1989). Αυτό οφείλεται αφενός στη μείωση του αριθμού των 
ψυχροτρόφων βακτηρίων, και αφετέρου στην καθυστέρηση της μεταγενέστερης 
ανάπτυξης των βακτηρίων που επέζησαν του θερμικού σοκ (Suhren 1989, Law και 
Mabbitt 1983, Zall και συν. 1982). Η επεξεργασία αυτή είναι αποτελεσματική μόνον 
έναντι των μη σπορογόνων βακτηρίων. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η θέρμανση 
στους 69°C/15sec καταστρέφει το 97% του ολικού βακτηριακού πληθυσμού και το 
99% των ψυχροτρόφων βακτηρίων (Champagne και συν. 1984). Οι Griffiths και συν. 
(1986) παρατήρησαν ότι η θερμική κατεργασία γάλακτος στους 65°C/15sec μειώνει 
κατά 2-3 λογαριθμικούς κύκλους τον αριθμό των ψυχροτρόφων βακτηρίων με 
αποτέλεσμα τη διατήρηση του γάλακτος περισσότερο από 5 ημέρες στους 6°C πριν ο 
αριθμός ψυχροτρόφων φτάσει 1x106 cfu/ml.
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Με την εφαρμογή της κατεργασίας αυτής ενεργοποιείται η βλάστηση των 
σπορίων του Bacillus cereus, με αποτέλεσμα τα εκβλαστάνοντα σπόρια να 
θανατώνονται με την παστερίωση (Stadhouders 1982).

Η αποτελεσματικότητά της ενώ δεν εξαρτάται από το χρόνο θέρμανσης, 
αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας και σχετίζεται στενά με τον αρχικό αριθμό 
βακτηρίων του γάλακτος (Phillips και Griffiths 1990, Stadhouders 1982, Gilmour και 
συν. 1981,‘Griffiths και συν. 1986). Ένα ακόμη πλεονέκτημα της είναι όπ δεν επιδρά 
στην ποιότητα του γάλακτος και των προϊόντων του. Δεν παρατηρήθηκαν αρνητικές 
επιδράσεις στην απόδοση ή στην ποιότητα τυριού Cheddar που παρασκευάστηκε από 
θερμικά κατεργασμένο γάλα (Banks και συν. 1986, Johnston και συν. 1987).

Στα μειονεκτήματα της περιλαμβάνονται το υψηλό κόστος της και ότι δεν μπορεί 
να απομακρύνει προϋπάρχουσες αλλοιώσεις στην οσμή και γεύση (Cromie 1992, 
Honer 1981).

1.7.3. Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Η σύσταση της ατμόσφαιρας μπορεί να επιδράσει στην ανάπτυξη των 
ψυχροτρόφων βακτηρίων. Η μείωση του διαλυμένου οξυγόνου στο γάλα από 9-12ppm 
σε 1-3ppm στους 3°C μείωνε την ανάπτυξη στελέχους Ρ. fluorescens κατά 63% 
(Brandt και Ledford 1982) και επίσης ανέστελλε την ανάπτυξη στελεχών Ρ. putida και 
Ρ. aeruginosa. Ομοίως, ψυχρότροφα βακτήρια είχαν μεγαλύτερη, χρονικά, φάση 
προσαρμογής και μικρότερους ρυθμούς ανάπτυξης στους 4°C σε γάλα που περιείχε 
άζωτο σε σχέση με γάλα που διατηρούνταν αερόβια (Murray και συν. 1983).

To C02 είναι ισχυρότερος αναστολέας ανάπτυξης στελεχών Pseudomonas και 
άλλων ψυχροτρόφων βακτηρίων από το άζωτο (Eklund και Jarmund 1983, Suhren 
1989) και είναι αποτελεσματικό κυρίως στους 4-7°C (Suhren 1989, King και Mabbitt 
1982, Gill και Tan 1979). Όταν το οξυγόνο αντικαθίσταται από C02 τότε παράγεται το 
ιόν HC03', που έχει αντιμικροβιακές ιδιότητες (Champagne και συν. 1994). 10-30mM/l 
*C02 ανέστελλαν την ανάπτυξη ψυχροτρόφων βακτηρίων σε πλήρες γάλα (King και 
Mabbitt 1982). Η αναστολή αυξανόταν με αύξηση της συγκέντρωσης του C02 και με 
μείωση της θερμοκρασίας από 10°C στους 4°C. Πειράματα με καλλιέργειες στελεχών 
Ρ. fluorescens έδειξαν ότι η ανασταλτική επίδραση του C02 δεν οφειλόταν στην 

* αύξηση της οξύτητας (μειώθηκε η τιμή του pH του γάλακτος από 6.7 σε 6.0) ή στην
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αντικατάσταση του 02, αλλά στην απευθείας επίδραση του C02 στα κύτταρα, η οποία 
αύξανε τη διάρκεια της φάσης προσαρμογής και είχε μόνο μικρή επίδραση στη 
λογαριθμική φάση ανάπτυξης. Κατεργασία γάλακτος σε ατμόσφαιρα C02 (20-30mM) 
προκαλούσε αύξηση του χρόνου διπλασιασμού 5 ψυχροτρόφων στελεχών κατά τη 
λογαριθμική φάση ανάπτυξης (Roberts και Torrey 1988). Η χρήση του C02 μπορεί να 
αυξήσει τον ασφαλή χρόνο διατήρησης κακής ποιότητας γάλακτος σε 3 ημέρες στους 
4°C ή 2 ημέρες στους 7°C και πολύ περισσότερο όταν το γάλα είναι καλής ποιότητας 
(Law και Mabbitt 1983, Rashed και συν. 1986). Οι Gill και Tan (1979), Duthie και συν. 
(1985), Eklund και Jarmund(1983) απέδειξαν τη βακτηριοστατική δράση 20mM C02 σε 
καλλιέργειες ψυχροτρόφων βακτηρίων σε γάλα στους 7°C. Η αναστολή βακτηρίων 
από C02 μπορεί να μεταβληθεί αλλάζοντας τη σύσταση του μέσου ανάπτυξης (Gill και 
Tan 1979). To C02 είναι φθηνό, ασφαλές, απομακρύνεται εύκολα υπό κενό και ήπια 
θέρμανση και δε φαίνεται να προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις στα προϊόντα του 
γάλακτος (Law και Mabbitt 1983, Mabbitt 1982). Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι 
αυξάνει τη θερμοανθεκτικότητα των σπορίων ορισμένων ειδών του γένους B acillus και 
ενεργοποιεί τα σπόρια του Β. cereus, ίσως λόγω μείωσης της τιμής του pH του 
γάλακτος (Guirguis και συν. 1984).

1.7.4. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ

Πολλά συντηρητικά τροφίμων έχουν μελετηθεί για την αποτελεσματικότητα τους 
ως προς την αναστολή ψυχροτρόφων βακτηρίων στο γάλα και τα προϊόντα του. 
Βενζοϊκά και σορβικά άλατα έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως ως συντηρητικά σε όξινες 
τροφές. Έχει βρεθεί ότι σε συγκέντρωση 0.25% αναστέλλουν πολλούς 
μικροοργανισμούς αλλοίωσης στο τυρί Cottage, αλλά η δράση τους εξαρτάται από την 
τιμή του pH του γάλακτος (Fairbaim και Law 1986a). Η δράση του σορβικού καλίου 
αυξάνεται με μείωση της τιμής του pH. Γενικά είναι αποτελεσματικό στην όξινη 
περιοχή pH (4.5-6.5) (Mistry και Kosikowski 1985).

Η προσθήκη σορβικού καλίου στο γάλα καθυστερούσε τη βακτηριακή ανάπτυξη 
και αύξανε το χρόνο διατήρησης του γάλακτος. Η ανασταλτική επίδραση του στα 
ψυχρότροφα βακτήρια εξαρτιόταν από τον αρχικό αριθμό ψυχροτρόφων στο γάλα. Η 
βέλτιστη συγκέντρωση ήταν μεταξύ 0.075 και 0.1%. Σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες 
από 0.1% προσέδιδε στο γάλα γλυκιά γεύση (Mistry και Kosikowski 1985). Επίσης ο
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συνδυασμός του σορβικού καλίου και του Η2Ό2 βρέθηκε αποτελεσματικός στην 
αναστολή της ανάπτυξης ψυχροτρόφων βακτηρίων (Mistry και Kosikowski 1985).

Οι Gilliland και Ewell (1983) εξέτασαν την αναστολή ψυχροτρόφων βακτηρίων 
στους 5°C χρησιμοποιώντας σορβικό κάλιο (0.1% ή 0.2%) και Lactobacillus lactis 

(1x10s βακτήρια/ml). Ο συνδυασμός του σορβικού καλίου με την καλλιέργεια είχε 
ισχυρότερη ανασταλτική επίδραση απ'ότι το καθένα συστατικό μόνο του. Έχουν 
επίσης μελετηθεί και άλλοι συνδυασμοί με σορβικά άλατα. Αναφέρθηκε μεγάλη 
ατΐότελεσματικότητα στην αναστολή ανάπτυξης ψυχροτρόφων βακτηρίων από το 
συνδυασμό σορβικού (1000ppm), προπιονικού (1000ppm) και διακετυλίου (50ppm) σε 
παστεριωμένη κρέμα (Champagne και συν. 1994). Το σορβικό κάλιο είναι μη τοξικό 
και μπορεί να μεταβολιστεί με τον ίδιο τρόπο όπως τα φυσικά υπάρχοντα λιπαρά 
οξέα. Έτσι θεωρείται γενικά ασφαλές (Mistry και Kosikowski 1985).

Η προσθήκη Η202 σε νωπό γάλα σε χαμηλές συγκεντρώσεις όπως 10ppm 
μπορεί να είναι αποτελεσματική στην αναστολή της ανάπτυξης των ψυχροτρόφων 
βακτηρίων. Όμως, όπως αναφέρεται παρακάτω, σε τέτοια επίπεδα συγκεντρώσεων 
απαιτεί την παρουσία λακτοπεροξειδάσης και θειοκυανιούχων για να είναι 
αποτελεσματικό (Bergere και Cert 1992).

1.7.5. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΑΚΤΟΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗΣ

Μια άλλη μέθοδος αναστολής της ανάπτυξης ψυχροτρόφων βακτηρίων είναι η 
ενεργοποίηση φυσικών συστημάτων αναστολής του γάλακτος, όπως αυτό της 
λακτοπεροξειδάσης που είναι και το πιο αποτελεσματικό (Bjorck και συν. 1975, Reiter 
και Marshall 1979 ). Το σύστημα αυτό αποτελείται από το ένζυμο λακτοπεροξειδάση, 
τα θειοκυανιούχα ιόντα (SCN') και το Η202. Η λακτοπεροξειδάση (LP) και τα SCN' 
ιόντα βρίσκονται στο γάλα συνήθως σε επαρκείς ποσότητες (Stead 1986). Ωστόσο, η 
συγκέντρωση του δεύτερου εξαρτάται από την τροφή του ζώου (Fairbaim και Law 
1986a). Ο οριακός παράγοντας είναι το Η202 που μπορεί να παραχθεί από 
οξυγαλακτικά βακτήρια (LAB) υπό αερόβιες συνθήκες ή με προσθήκη γλυκόζης και 
οξειδάσης της γλυκόζης (Reiter και Marshall 1979).

Είναι πιθανό όμως, ο δεύτερος τρόπος παραγωγής Η2Ό2 να μην είναι πρακτικά 
εφαρμόσιμος σε βιομηχανική κλίμακα (Reiter και Marshall 1979). Το σύστημα αυτό 
θανατώνει αρνητικούς κατά Gram οργανισμούς όπως Pseudomonas spp., Salmonella 

sppMycoplasma spp.t Vibrios spp. και κολοβακτηριοειδή (Champagne και συν.
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1994) και αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό θετικών κατά Gram βακτηρίων (Fairbaim 
και Law 1986a). Η ενεργοποίησή του συστήματος της λακτοπεροξειδάσης απαιτεί 
Η202 και SCN' σε τελική μοριακή αναλογία 1:1 και γίνεται ως ακολούθως (Suhren 
1989):

ένζυμο
Η202 + SCN' -----—> Η20 + SCNO' (Champagne και συν. 1994)

λακτοπεροξειδάση

Η δράση του οφείλεται στο ιόν 0(n)SCN'(n=1,2,3), που σχηματίζεται από την οξείδωση 
των SCN' από το Η202. Το ιόν αυτό επιδρά στην εσωτερική μεμβράνη των αρνητικών 
κατά Gram βακτηρίων επιφέροντας απελευθέρωση αμινοξέων και Κ* στο μέσο 
ανάπτυξης, με αποτέλεσμα τη λύση του κυττάρου (Reiter 1985). Προσθέτοντας 
0.25mM SCN' και ισοδύναμο ποσό Η202 παρατηρήθηκε μείωση του αριθμού των 
βακτηρίων, και εμποδίστηκε ο πολλαπλασιασμός των ψυχροτρόφων βακτηρίων για 
5 ημέρες στους 5°C (Bjorck 1978). Οι Reiter και Marshall (1979) παρατήρησαν 
θανάτωση του 99% των στελεχών Ρ. fiuorescens NCDO 2085, και πρότειναν την 
εφαρμογή του συστήματος λακτοπεροξειδάσης για τον έλεγχο των ψυχροτρόφων 
βακτηρίων. Το σύστημα είναι περισσότερο αποτελεσματικό σε θερμοκρασίες ψύξης 
και τιμή pH περίπου 6.6. Αδρανοποιείται με θέρμανση στους 60°C/15min με συνέπεια 
η εφαρμογή του να είναι χρήσιμη πριν την παστερίωση του γάλακτος (Reiter και 
Marshall 1979, Rowe και Gilmour 1985).

1.7.6. ΤΑ ΟΞΥΓΑΛΑΚΤΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ

Η προσθήκη οξυγαλακτικών βακτηρίων στο νωπό γάλα έχει προταθεί ως 
μέθοδος αναστολής της ανάπτυξης ψυχροτρόφων βακτηρίων (Juffs και Babel 1975, 
Martin και Gilliland 1980).

Ως οξυγαλακτικά βακτήρια έχουν χρησιμοποιηθεί Lactococcus spp., 

Lactobacillus spp., Leuconostoc spp. και Streptococcus spp.. Η δραστικότητα τους 
εξαρτάται από το στέλεχος, αλλά γενικά το γένος Lactobacillus είναι δραστικότερο του 
Streptococcus (Hogarty 1988, Faibaim και Law 1986a, Ross 1981, White και Shilotri 
1979, Martin και Gilliland 1980).

Τα επίπεδα ενοφθαλμισμού οξυγαλακτικών καλλιεργειών για την επίτευξη 
αναστολής της ανάπτυξης ψυχροτρόφων βακτηρίων ποικίλλουν σημαντικά. Οι



19
V

Champagne και συν.(1990) ανέφεραν ότι 5χ106 lactococci/ml απαιτούνταν για 
σημαντική μείωση της ανάπτυξης ψυχροτρόφων βακτηρίων. Επίπεδα ενοφθαλμισμού 
106 κύτταρα/ml έδειξαν να είναι αποτελεσματικά όταν χρησιμοποιήθηκαν θερμόφιλα 
Lactobacillus spp. (Gilliland και Ewell 1983). Στελέχη Lactobacillus helveticus 

προκαλούσαν μικρότερη αναστολή από Lactococcus spp. (Champagne 1990). 
Ωστόσο, το πλεονέκτημα της χρησιμοποίησης θερμόφιλων βακτηρίων όπως το Lb. 

lactis ή Lb. helveticus είναι ότι η τιμή του pH του γάλακτος μεταβάλλεται λιγότερο 
απ’ότι με μεσόφιλες καλλιέργειες (Champagne 1990, Gilliland και Ewell 1983). Γενικά, 
οι μέχρι τώρα έρευνες έχουν δείξει ότι τα οξυγαλακτικά βακτήρια πρέπει να ξεπερνούν 
τα 5x106cfu/ml για να είναι αποτελεσματικά (Champagne και συν. 1994).

Η δράση των βακτηρίων αυτών θεωρείται ότι οφείλεται στην παραγωγή Η202 
(Ross 1981, Champagne 1990, Juffs και Babel 1975, Price και Lee 1970, Gilliland και 
Ewell 1983). Η παρατήρηση ότι τα δραστικότερα οξυγαλακτικά βακτήρια ήταν αυτά 
που παρήγαγαν περισσότερο Η202 (Gilliland και Ewell 1983, Martin και Gilliland 1980) 
και ότι η προσθήκη καταλάσης μείωνε τη δράση τους, στηρίζουν την παραπάνω 
υπόθεση (Champagne 1990). Το Η202 που παράγεται από οξυγαλακτικές 
καλλιέργειες δε φαίνεται ότι επαρκεί να δράσει ανασταλτικά από μόνο του, αλλά 
μάλλον ενεργοποιεί το σύστημα λακτοπεροξειδάσης (Reiter και Marshall 1979, 
Fairbairn και Law 1986a). Σε συμφωνία οι Juffs και Babel (1975), Gilliland και Ewell 
(1983) βρήκαν ότι η προσθήκη οξυγαλακτικών βακτηρίων σε γάλατα κακής 
βακτηριολογικής ποιότητας ήταν λιγότερο αποτελεσματική, ενώ οι Champagne και 
συν. (1990) ανέφεραν ότι τα γαλακτικά βακτήρια ήταν πιο αποτελεσματικά όταν τα 
ψυχρότροφα είχαν υψηλούς ρυθμούς πολλαπλασιασμού.

Εφόσον το γάλα διατηρείται σε θερμοκρασίες μικρότερες των 4°C, οι 
οξυγαλακτικές καλλιέργειες δεν αναπτύσσονται τόσο ώστε να παραχθεί σημαντική 
ποσότητα γαλακτικού οξέος και να μειωθεί η τιμή του pH του γάλακτος (σπανίως 
πέφτει η τιμή του κάτω από 6.1) (Suhren 1989, Champagne και συν. 1994, Law και 
Mabbitt 1983). Ωστόσο, οι Griffiths και συν. (1991) παρατήρησαν ανάπτυξη των 
οξυγαλακτικών βακτηρίων στο γάλα στους 6°C και σημαντική μείωση της τιμής του pH 
(από 6.6 μειώθηκε σε 4.8 μετά από ‘3 ημέρες). Η ανάπτυξη τους ήταν τουλάχιστον 
μερικά υπεύθυνη για την αναστολή ψυχροτρόφων βακτηρίων, ενώ και η μείωση της 
τιμής του pH σχετίζεται με την αναστολή των ψυχροτρόφων βακτηρίων. Παρόμοια 
αποτελέσματα έχουν αναφερθεί και από τους Juffs και Babel (1975), Reinheimer και 
συν. (1990).
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Η δράση των LAB μπορεί επίσης να οφείλεται στην παραγωγή άλλων 
αναστολέων, όπως το αντιβιοτικό ασιντοφυλλίνη, μια θερμοσταθερή αμίνη, σε 
ανταγωνισμό τους με τα ψυχρότροφα βακτήρια (Honer 1981) ή σε μείωση του 
δυναμικού οξειδοαναγωγής (Suhren 1989).

Αν και με τη χρήση των LAB έχουν αναφερθεί ενθαρυντικά αποτελέσματα σε 
σχέση με την απόδοση και την υφή των τυριών Cottage και Cheddar, όπως και την 
αύξηση του χρόνου διατήρησης παστεριωμένου γάλακτος (Honer 1981), προβλήματα, 
που δημιουργούνται στη γεύση και οσμή του γάλακτος και των προϊόντων του ίσως 
περιορίζουν τη χρησιμότητα τους (Mikolajcik 1979).

1.7.7. ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Μέθοδοι όπως η προσθήκη του ενζύμου λυσοζύμη, η βακτηριοκάθαρση, η 
προσθήκη του αντιβιοτικού νισίνη και η εφαρμογή διπλής θερμικής κατεργασίας 
μελετήθηκαν με σκοπό τον έλεγχο της ανάπτυξης των θερμοανθεκτικών βακτηρίων 
στα παστεριωμένα γαλακτοκομικά προϊόντα (Phillips και Griffiths 1990).

1.8.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΚΡΙΣΗΣ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ

Δεν έχει εξακριβωθεί μέχρι σήμερα ο μηχανισμός με τον οποίο τα εξωκυτταρικά 
ένζυμα εκκρίνονται από το κύτταρο, αν και έχουν αναπτυχθεί διάφορα πρότυπα.

Το κύτταρο των αρνητικών κατά Gram βακτηρίων αποτελείται από δύο 
υδρόφοβες μεμβράνες, την εσωτερική, την εξωτερική και από τον ενδιάμεσο χώρο 
αυτών (περιπλασμικός χώρος). Το κύριο πρόβλημα στην έκκριση των εξωκυπαρικών 
πρωτεϊνών είναι το πέρασμα των υδρόφιλων αυτών πρωτεϊνών από τις υδρόφοβες 
μεμβράνες.

Η έκκριση των εξωκυπαρικών πρωτεϊνών γίνεται βάσει δύο κύριων μηχανισμών 
(Filloux και συν. 1990). Ο πρώτος μηχανισμός βασίζεται στο μοντέλο «αλληλουχίας 
(αμινοξέων)-σήμα»(3ί9Π3ΐ-5βηυβποβ) για τα ευκαρυωτικά κύπαρα. Σύμφωνα με 
αυτό, το mRNA των εκκρινόμενων πρωτεϊνών κωδικοποιεί μία Ν-τελική «αλληλουχία- 
σήμα», η οποία μπορεί να αναγνωριστεί από ειδικές πρωτεΐνες της μεμβράνης, που 
ανταποκρίνονται με σχηματισμό ενός τούνελ στη μεμβράνη μέσω του οποίου 
εξωθείται η πολυπεπτιδική αλυσίδα. Μια ενδοπεπτιδάση απομακρύνει την 
«αλληλουχία-σήμα» επιτρέποντας έτσι στην πρωτεΐνη να πάρει τη φυσική της
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διαμόρφωση (Both και συν. 1972, Priest 1977, Wandersman 1989). Το μοντέλο αυτό 
προϋποθέτει μια ενδιάμεση στάση της πρωτεΐνης στο ττεριπλάσμιο (Filloux και συν. 
1990).
Ο δεύτερος μηχανισμός βασίζεται στο μοντέλο «μετάφρασης-εξώθησης» 
(translation-extrusion) όπου η πολυπεπτιδική αλυσίδα που βιοσυντίθεται μεταφέρεται 
από ριβοσώματα συνδεδεμένα με τη μεμβράνη έξω από το κύτταρο. Σύμφωνα με 
αυτή την. πορεία έκκρισης, η οποία πραγματοποιείται σε ένα απλό βήμα, η πρωτεΐνη 
δεν περνά από το περιπλάσμιο και δεν απαιτεί «σήμα-πεπτίδιο» να μεσολαβήσει 
για τη μεταφορά της μέσω της εσωτερικής μεμβράνης (Filoux και συν. 1990). Η 
έκκριση πιθανόν να συμβαίνει στις συνδέσεις Bayer, περιοχές συγκόλλησης της 
κυπαροπλασματικής και εξωτερικής μεμβράνης. Οι Long και συν. (1981) υπέδειξαν ότι 
η εσωτερική μεμβράνη βακτηρίου Ρ. a e ru g in o sa είναι συνεχής με την εξωτερική 
επιφάνεια της εξωτερικής μεμβράνης στις συνδέσεις Bayer. Έτσι το ένζυμο που 
προσεγγίζει τη μεμβράνη «ρέει» από το κυπαρόπλασμα στην εξωτερική επιφάνεια 
του κυπάρου χωρίς να περάσει μέσω δύο μεμβρανών. Η απουσία εξωκυτταρικών 
πρωτεϊνών στο κυπαρόπλασμα (Glenn 1976), και πειράματα με αναστολείς της 
μετάφρασης, που έδειξαν ότι η παραγωγή τους εμπλέκει de novo ενζυμική σύνθεση 
(Boethling 1975, Driesbash και Merkel 1978, Milkelsaar και συν. 1982) συνηγορούν 
στο μοντέλο της «μετάφρασης-εξώθησης». Η παρουσία όμως ενεργών ή 
ανενεργών προδρόμων πρωτεϊνικών μορίων στο κυπαρόπλασμα (Priest 1983) ή στο 
περιπλάσμιο (Fecycz και Campbell 1985, Jensen και συν. 1980b, Thompson και συν. 
1985), έρχεται σε αντίθεση με το μοντέλο «μετάφρασης-εξώθησης». Τα αρνητικά 
κατά Gram βακτήρια παράγουν ποικιλία εξωκυπαρικών πρωτεϊνών οι οποίες ανήκουν 
σε δύο κατηγορίες. Οι πρωτεΐνες της πρώτης κατηγορίας απαιτούν «σήμα- 
πεπτίδιο» για την έκκριση τους, ενώ της δεύτερης κατηγορίας εκκρίνονται μέσω 
μηχανισμού ανεξάρτητου από «σήμα-πεπτίδιο» (Wiech και συν. 1991, 
Wandersman 1989, Lazdunski και συν. 1990). Η μεταφορά των πρωτεϊνών που 
απαιτούν' «σήμα-πεπτίδιο» μέσω της εξωτερικής μεμβράνης απαιτεί συχνά τη 
συμμετοχή βοηθητικών πρωτεϊνών, οι οποίες οδηγούν σε έναν κοινό μηχανισμό 
έκκρισης μέσω του εξωτερικού τοιχώματος σε διαφορετικά βακτήρια (Filloux και συν.
1990). Ο Wandersman (1989) μελέτησε εξωκυπαρικές πρωτεϊνάσες οι οποίες 
παράγονται με διαφορετικούς μηχανισμούς. Οι Lazdunski και συν. (1990) έδειξαν ότι 
διαφορετικές πρωτεΐνες εκκρίνονται βάσει δύο διαφορετικών μοντέλων.

*
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Η λιπάση, η φωσφολιπάση C, η αλκαλική φωσφατάση, η ελαστάση και η 

εξοτοξίνη Α παράγονται με ένα μηχανισμό εξαρτώμενο από «σήμα-πετττίδιο», ενώ 

η αλκαλική πρωτεάση ( E.C. 3.4.21.7 ) με έναν εντελώς διαφορετικό μηχανισμό που 

πιθανόν σχετίζεται με το μηχανισμό έκκρισης της α-αιμολυσίνης στο βακτήριο 

Escherichia coli (Filloux και συν. 1990). Στο βακτήριο E.coli οι περισσότερες πρωτεΐνες 

εκκρίνονται χωρίς να απαιτούν «σήμα-πετττίδιο» (Wiech και συν. 1991).

Οι περισσότερες εξωκυτταρικές πρωτεϊνάσες από αρνητικά κατά Gram βακτήρια 

έχουν κάποια προπετττίδια ποικίλου μεγέθους και τοποθέτησης στο πρόδρομο μόριο 

της πρωτεΐνης. Αυτά διατηρούν το ένζυμο σε ανενεργή μορφή και ίσως παίζουν 

κάποιο ρόλο στην εξειδίκευση, στη σωστή διαμόρφωση και την πορεία της έκκρισής 

του (Wandersman 1989).

1.9. ΤΑ ΠΡΩΤΕΟΛΥΤΙΚΑ ΕΝΖΥΜΑ

Οι πρωτεϊνάσες, που ανήκουν στην κατηγορία των υδρολασών, καταλύουν την 

υδρόλυση των πεπτιδικών δεσμών.

Ο Η Ο ΗΟιι ι ιι ι ιι
-C-N-C-C-N-C-C-N- + Η20 

I I I I I
Η R, Η R2 Η

ένζυμο Ο Η Ο Η Ο
II ,  I II I II

----------- ► -C-N-C-C-OH + H-N-C-C-N-
I I  I I I
H R , Η R2 Η

Χωρίζονται σε ενδοπεπτιδάσες και εξωπεπτιδάσες ανάλογα με τη θέση του 

πετττιδικού δεσμού που υδρολύουν. Οι πρώτες υδρολύουν πεπτιδικούς δεσμούς που 

βρίσκονται στο εσωτερικό του υποστρώματος, ενώ οι δεύτερες πεπτιδικούς δεσμούς 

που γειτονεύουν με ένα από τα δύο τελικά αμινοξέα της πεπτιδικής αλυσίδας. Εάν 

υδρολύουν προς την πλευρά της ελεύθερης καρβοξυλομάδας, ονομάζονται 

καρβοξυπετττιδάσες. Στην αντίθετη περίπτωση ονομάζονται αμινοπεπτιδάσες. Οι 

ενδο- και εξω- πεπτιδάσες δρούν συνεργιστικά, δηλαδή η δράση της μιας ακολουθείται 

και συνεχίζεται από τη δράση μιας άλλης.
Υπάρχουν τέσσερις τύποι πρωτεϊνασών που διακρίνονται με βάση τις χημικές 

ομάδες που είναι υπεύθυνες για την καταλυτική τους δράση: οι σερινοπρωτεϊνάσες, οι 
κυστεϊνοπρωτεϊνάσες, οι μεταλλοπρωτεϊνάσες και οι πρωτεϊνάσες ασπαραγινικού 

οξέος.

Λ



23

Οι σερινοπρωτεϊνάσες έχουν στο καταλυτικό τους κέντρο την τριάδα αμινοξέων 
σερίνη-ιστιδίνη-ασπαραγινικό οξύ. Υπάρχουν δύο οικογένειες σερινοπρωτεϊνασών: η 

οικογένεια της χυμοτρυψίνης με κύριους εκπροσώπους τη χυμοτρυψίνη και την 

τρυψίνη, και η οικογένεια της σουμπτιλισίνης.
Η κυστεϊνη και η ιστιδίνη είναι τα αμινοξέα που εμπλέκονται στο μηχανισμό της 

κατάλυσης των κυστέίνοπρωτεϊνασών. Η παπάίνη είναι η καλύτερα μελετημένη 

πρμπεϊνάση αυτού του τύπου. Άλλες κυστεϊνοπρωτεϊνάσες είναι οι καλπαϊνες και 

ορισμένες καθεψίνες.
Φαίνεται ότι ο ψευδάργυρος είναι το καταλυτικά ενεργό μέταλλο των φυσικών 

τύπων όλων των μεταλλοπρωτεϊνασών, αν και κάποιες από αυτές διατηρούν τη 

δραστικότητα τους και όταν ο ψευδάργυρος αντικατασταθεί από άλλα μέταλλα, όπως 

το κοβάλτιο. Η περισσότερο μελετημένη από τις μεταλλοπρωτεϊνάσες είναι η 

θερμολυσίνη που παράγεται από το βακτήριο Β. thermoproteolyticus. Το ενδιαφέρον 

αυτής της πρωτεϊνάσης αποδίδεται στη σταθερότητα της κατά τη θέρμανση: η 

θερμολυσίνη διατηρεί το 50% της δραστικότητας της μετά από μία ώρα στους 80°C.

Οι πρωτεϊνάσες ασπαραγινικού οξέος είναι ένζυμα δραστικά σε τιμή pH 2-3, 

που σαφώς η δραστικότητα τους εξαρτάται από καρβοξυλικές ομάδες. Τα λειτουργικά 

αμινοξέα του καταλυτικού τους κέντρου είναι δύο ασπαραγινικά οξέα. Η πεψίνη είναι 

το αντιπροσωπευτικό μέλος του τύπου αυτού. Άλλες ασπαραγινικές πρωτεϊνάσες είναι 
η χυμοσίνη, η ρενίνη κ.ά..

1.10. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΑΣΩΝ 

ΨΥΧΡΟΤΡΟΦΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ

1.10.1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ.

Η πλειοψηφία των πρωτεϊνασών των ψυχροτρόφων βακτηρίων, κύρια του
γένους Pseudomonas, ανήκουν στην κατηγορία των μεταλλοπρωτεϊνασών (Fairbaim
*
και Law 1986a, Richardson 1981, Margesin και Schinner 1992, Matta και συν. 1994, 

,Villafafila και συν. 1993).

Οι μεταλλοπρωτεϊνάσες απαιτούν για τη δράση τους δισθενή κατιόντα, και χάνουν τη 

δραστικότητα τους μετά από κατεργασία με αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ (EDTA). 

Τα αποένζυμα τους συχνά ενεργοποιούνται σε κάποιο ποσοστό με ιόντα Ζη2+, Ca2+, 

- Co2+ (Frias και συν. 1994, Cromie 1992, Stepaniak και συν. 1982, Mitchell και συν.
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1986). Επίσης, τα ιόντα Mg2+ ή Μη2+ ενεργοποιούσαν τα αποένζυμα πρωτεϊνασών 

Pseudomonas spp. (Patel και συν. 1986). Ωστόσο, υψηλές συγκεντρώσεις των 

παραπάνω μετάλλων και άλλων βαρέων μετάλλων ανέστελλαν τη δραστικότητα 
εξωκυτταρικών πρωτεϊνασών (Margesin και Schinner 1991, Malik και Mathur 1984, 

Patel και συν. 1983a,b). Πολλές πρωτεϊνάσες περιέχουν Ζη2+ στο μόριο τους 
(συνήθως 1g-atom/mol) και Ca2+ σε διάφορες περιεκτικότητες (Mitchell και συν. 1986, 
Patel και συν. 1986, Richardson 1981, Barach και συν. 1976a). Το ιόν Ζη2+ φαίνεται 

να είναι αναπόσπαστο μέρος του καταλυτικού κέντρου των περισσότερων 

μεταλλοπρωτεϊνασών, και ότι είναι απαραίτητο για την καταλυτική τους δράση 
(Voorduw και Roche 1974, Pangbum και συν. 1976, Islam και Blanshard 1973, 

CoolbearKai συν. 1992).

Ο ρόλος του ιόντος Ca2+ φαίνεται να είναι η σταθεροποίηση της φυσικής διαμόρφωσης 

των ενζυμικών μορίων (Islam και Blanshard 1973, Patel και Bartlett 1988, Barach και 

Adams 1977, Richardson 1981, Coolbear και συν. 1992), αλλά και η διατήρηση της 

ακεραιότητας του καταλυτικού τους κέντρου (Voordouw και Roche 1974, Yan και συν. 

1985). Ωστόσο, μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο και στη δραστικότητα των ενζύμων 

(Patel και Bartlett 1988) ή ότι είναι μέρος του καταλυτικού τους κέντρου (Yan και 

συν. 1985). Ακόμη, έχει αναφερθεί και η παρουσία Mg2+<1g-atom/mol και Μη2+<0.1 

g-atom/mol σε πρωτεϊνάσες ψυχροτρόφων Pseudomonas spp. (Patel και συν. 1986). 

Οι πρωτεϊνάσες στελεχών Ρ. fluorescens αναστέλλονταν με π-χλωρο- 

υδραργυροβενζοϊκό οξύ (pCMB) (Fairbaim και Law 1986b, Patel και συν. 1983b, 
Alichanidis και Andrews 1977). Επίσης, με βάση την αναστολή πρωτεϊνασών με 

μερκαπτοαιθανόλη, θεωρήθηκε ότι υπήρχαν σημαντικοί δισουλφιδικοί δεσμοί στο 

μόριο των ενζύμων (Kohlmann και συν. 1991b, Malik και Mathur 1984). Ωστόσο, μόνο 

η πρωτεϊνάση του στελέχους Ρ. fluorescens AR11 ήταν ανθεκτική στο EDTA 

(Alichanidis και Andrews 1977). Μια πρωτεϊνάση του στελέχους Ρ. maltophilla, 

ευαίσθητη στο EDTA, χαρακτηρίσθηκε πρωτεϊνάση σερίνης με βάση την αναστολή της 

με αναστολείς πρωτεϊνασών σερίνης (Boethling 1975).
Το μοριακό βάρος των πρωτεϊνασών των ψυχροτρόφων βακτηρίων συνήθως 

κυμαίνεται από 35000 έως 50000 (Yan και συν. 1985, Stepaniak και συν. 1987b, 
Kohlmann και συν. 1991b, Mitchell και συν. 1986, Malik και Mathur 1984, Kumura και 
συν. 1993a, Fairbaim και Law 1986b, Marshall και Marstiller 1981, Alichanidis και 

Andrews 1977, Jackman και συν. 1983). Όμως έχουν αναφερθεί και χαμηλότερες 
τιμές όπως 23000 για πρωτεϊνάση ενός στελέχους Ρ. fluorescens (Mayerhofer και
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συν. 1973) και 22100 για πρωτεϊνάση ενός στελέχους Aeromonas liquefaciens (Dahle 

1971).
Τα περισσότερα ψυχρότροφα στελέχη παράγουν μία μόνο πρωτεϊνάση (Patel 

και συν. 1983b, Richardson και Te Whaiti 1978). Έχει αναφερθεί όμως και παραγωγή 

2 ή και 3 πρωτεϊνασών από στελέχη Ρ. fluorescens και Flavobacterium spp. (Marshall 

και Mastiller 1981, Stepaniak και Fox 1985, Margesin και συν. 1991). Επίσης οι 

Lejpmuller και Ghristophersen (1982) έλαβαν-5< πρωτεολυτικά κλάσματα κατά· τον 

καθαρισμό υπερκειμένου καλλιέργειας στελέχους Ρ. fluorescens, χωρίς όμως να είναι 

βέβαιο ότι αντιπροσώπευαν πέντε διαφορετικές πρωτεϊνάσες.

Η βέλτιστη θερμοκρασία δραστικότητας των πρωτεϊνασών των ψυχροτρόφων 

βακτηρίων κυμαίνεται μεταξύ 30°C και 50°C. Πάνω από τους 50°C η δραστικότητα 

τους μειώνεται σημαντικά (Fairbaim και Law 1986a,b, Stepaniak και συν. 1982, 

1987a, Stepaniak και Fox 1985, Gebre-Egziabher και συν. 1980a, Richardson 1981, 

Richardson και Te Whaiti 1978, Mitchell και συν. 1986, Patel και συν. 1983b). Οι Malik 

και Mathur (1984) και Margesin και συν. (1991) ανέφεραν ότι η βέλτιστη θερμοκρασία 

δραστικότητας των πρωτεϊνασών στελεχών Ρ. fluorescens ήταν 65°C και 60°C, 

αντίστοιχα, ενώ οι Kohlmann και συν. (1991b) ανέφεραν περιοχή θερμοκρασιών 23°C 

έως 45°C ως βέλτιστη για την πρωτεϊνάση στελέχους Ρ. fluorescens. Επίσης, η 

δραστικότητα της πρωτεϊνάσης στελέχους του γένους Flavobacterium ήταν βέλτιστη 

στην περιοχή θερμοκρασιών 50-60°C (Boguslawski και συν. 1983).

Οι περισσότερες από τις πρωτεϊνάσες των ψυχροτρόφων βακτηρίων διατηρούν 

σημαντικό μέρος της δραστικότητας τους στις θερμοκρασίες διατήρησης του γάλακτος, 

4-7°C (Stepaniak και Fox 1985, Alichanidis και Andrews 1977, Mitchell και Marshall 

1989, Fairbaim και Law 1986b, Gebre-Egziabher και συν. 1980a), ή και στους 2°C 

(Juffs και Doelle 1968). Αντίθετα, οι Malik και Mathur (1984) έδειξαν ότι μόνο 2.5% της 

δραστικότητας πρωτεϊνάσης Pseudomonas spp. παρέμενε στους 5°C.

Η βέλτιστη τιμή pH για τη δράση των πρωτεϊνασών των ψυχροτρόφων 

βακτηρίων βρίσκεται συνήθως στην περιοχή 6.5-8 με συνέπεια να είναι ιδιαίτερα 
ενεργές στο pH του γάλακτος (6.5-6.8) (Suhren 1983, Richardson και Te Whaiti 1978, 

Stepaniak και συν. 1982, Patel και‘συν. 1983b, Alichanidis και Andrews 1977, 

Margesin και συν. 1991). Η δραστικότητα τους, όμως, βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα σε 
μία ευρεία περιοχή τιμών pH 6-10.5 (Malik και Mathur 1984, Boguslawski και συν. 

1983). Ορισμένες παραμένουν ενεργές σε χαμηλότερες τιμές pH όπως 5.5 και 4.5,
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γεγονός μεγάλης σημασίας στην τεχνολογία του γάλακτος (Gebre-Egziabher και συν. 
1980a, Marshall και Mastiller 1981, Stepaniak και συν. 1991).

Οι πρωτεΐνες του γάλακτος και κυρίως οι καζεΐνες είναι καλύτερα υποστρώματα 

για τις πρωτεϊνάσες των ψυχροτρόφων βακτηρίων από άλλου είδους πρωτεΐνες όπως 

είναι η αλβουμίνη ή η αιμογλοβίνη (Margesin και Schinner 1992). Η προτίμηση των 

πρωτεϊνασών σχετικά με την υδρόλυση της α-, β-, γ- ή κ-καζεΐνης ποικίλλει σημαντικά 

(Tayfour και συν. 1982, DeBeukelar και συν. 1977, Kohlmann και συν. 1991b, Patel 

και συν. 1986, Kumura και συν. 1993a).

1.10.2. ΘΕΡΜΟΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μία από τις σπουδαιότερες ιδιότητες των εξωκυτταρικών πρωτεϊνασών των 

ψυχροτρόφων βακτηρίων του γάλακτος είναι η θερμοανθεκτικότητα τους. Αυτή είναι 

που τις καθιστά ίσως το πιο σημαντικό πρόβλημα στην αλλοίωση του γάλακτος και 

των προϊόντων του.
Η θερμοανθεκτικότητα αυτών των ενζύμων μπορεί να συγκριθεί 

χρησιμοποιώντας τις D τιμές τους (χρόνος που απαιτείται σε μια συγκεκριμένη 

θερμοκρασία για να μειωθεί κατά 90% η δραστικότητα του ενζύμου). Τυπικές D τιμές 

για τις πρωτεϊνάσες στελεχών Ρ. fluorescens στους 74°C και 140°C είναι 304 min και 

1 min αντίστοιχα (Cromie 1992). Οι Adams και συν (1975) έδειξαν ότι όλα τα 

ψυχρότροφα βακτήρια που είχαν απομονώσει από νωπό γάλα παρήγαγαν 

εξωκυτταρικές πρωτεϊνάσες ανθεκτικές στους 149°C/10sec. Οι ίδιοι ερευνητές 

ανέφεραν ότι η πρωτεϊνάση του στελέχους Pseudomonas MC60 ήταν 4000 και 400 

φορές περισσότερο θερμοανθεκτική από σπόρους του Bacillus steanothermophilus και 

του Clostridium sporogenes, αντίστοιχα.

Αν και οι πρωτεϊνάσες ψυχροτρόφων βακτηρίων είναι γενικά θερμοανθεκτικές 

σε υψηλές θερμοκρασίες, εμφανίζονται ως επί το πλείστον εξαιρετικά ασταθείς σε 

σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες, δηλ. θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ 50°C και 

60°C (Αδρανοποίηση σε χαμηλή θερμοκρασία, LTI). Από τις πρώτες μελέτες, όπου 

αναφέρθηκε το φαινόμενο αυτό ήταν του Vanderzant (1957). Αυτός παρατήρησε 

αδρανοποίηση της πρωτεϊνάσης στελέχους Pseudomonas putrefaciens στους 55- 

60°C. Μετέπειτα, πολλοί ερευνητές ανέφεραν αδρανοποίηση των πρωτεϊνασών 

περίπου στους 55°C (West και συν. 1978, Barach και συν. 1976b, 1978, Alichanidis 
και Andrews 1977, Diermayer και συν. 1987, Fairbaim και Law 1986b, Stepaniak και

J
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Fox 1983,1985, Stepaniak και συν. 1982, 1987a, Griffiths και συν. 1981, Patel και 

συν. 1983a, Kumura και συν. 1993a). Όμως, η πρωτεϊνάση του στελέχους Ρ. 

fluorescens Μ5 ήταν περισσότερο ασταθής στους 40°C (Marshall και Mastiller 1981).

Η θερμοανθεκτικότητα των πρωτεϊνασών φαίνεται να αυξάνεται όταν αυτές 

βρίσκονται στο γάλα παρά σε ρυθμιστικό διάλυμα ή νερό (Mayerhofer και συν. 1973, 

Richardson 1981, Patel και συν. 1983a, Birkeland και συν. 1985). Οι Mayerhofer και 

συν. (1973) απέδωσαν την υψηλή θερμοανθεκτικότητα των πρωτεϊνασών στο γάλα, 

σε προστασία τους από τις πρωτεΐνες του γάλακτος. Επίσης ο ι  Κ γ ο ΙΙ και Klostemayer 

(1984) και Birkeland και συν. (1985) παρατήρησαν προστασία των πρωτεϊνασών 

από πρωτεΐνες, κατά τη θερμική κατεργασία τους σε υψηλές θερμοκρασίες. Όμως οι 

πρωτεϊνάσες φαίνεται να προστατεύονται από τις πρωτεΐνες του γάλακτος 

περισσότερο στις χαμηλές παρά στις υψηλές θερμοκρασίες (Kroll και Klostermeyer 

1984).

Τα περισσότερα δεδομένα δείχνουν σταθεροποίηση των πρωτεϊνασών από δισθενή 

κατιόντα και ιδιαίτερα ιόντα Ca2+, στις υψηλές θερμοκρασίες. Αρκετοί ερευνητές 

παρατήρησαν σταθεροποίηση των πρωτεϊνασών ψυχροτρόφων στελεχών από ιόντα 

Ca2+, σε θερμοκρασίες πάνω από 80°C (Stepaniak και Fox 1983,1985, Kroll και 

Klostermeyer 1984, Patel και συν. 1986, Stepaniak και συν. 1982,1987a, Kumura και 

συν. 1993a). Αντίθετα, τα ιόντα ασβεστίου δεν παρέχουν προστασία στις χαμηλές 

θερμοκρασίες (Yan και συν. 1985, Stepaniak και συν. 1982, Stepaniak και Fox 1985, 

Kroll και Klostermeyer 1984, Kumura και συν. 1993a).

Η αδρανοποίηση των πρωτεϊνασών στους 55°C φαίνεται να οφείλεται σε 

αυτόλυση, όταν η θέρμανση γίνεται σε ρυθμιστικό διάλυμα ή νερό (West και συν. 

1978, Barach και συν. 1978, Richardson 1981, Stepaniak και Fox 1983). Μια αλλαγή 

στη διαμόρφωση του ενζύμου συμβαίνει στους 55°C, η οποία ανήγει τη δομή του 

ενζυμικού μορίου, με αποτέλεσμα να το κάνει ευαίσθητο σε αυτόλυση (Barach και συν. 

1978, Patel και Bartlett 1988). Οι Stepaniak και Fox (1983) υποστήριξαν ότι η 

αυτόλυση είναι ενδομοριακός (intramolecular) μηχανισμός. Σύμφωνα με αυτόν, τα 
μόρια του ενζύμου ξεδιπλώνονται επαρκώς ώστε να είναι ευαίσθητα σε πρωτεόλυση 

ε̂νώ ακόμη παραμένει επαρκής δομή ώστε να είναι πρωτεολυτικώς ενεργά. Από την 

άλλη μεριά, οι Barach και συν. (1978) ισχυρίστηκαν ότι τα ενζυμικά μόρια που έχουν 

ξεδιπλωθεί υφίστανται πρωτεόλυση από άλλα μόρια τα οποία δεν ξεδιπλώθηκαν 

ακόμη (intermolecular). Στον τελευταίο ισχυρισμό συνηγορούν και οι Diermayer και 
^ συν.(1987) και Marshall και Marstiller (1981).
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Η αδρανοποίηση στους 55°C στο γάλα συμβαίνει σε δύο στάδια. Αρχικά το 
μόριο υφίσταται μία αλλαγή στη διαμόρφωση του που ανήγει τη δομή του. Αυτή 

καταλήγει σε αντιστρεπτή απώλεια της δραστικότητας του ένζυμου. Ακολουθεί 

συσσωμάτωση του με τα μικύλια της καζεΐνης μέσω υδρόφοβων αλληλεπιδράσεων. 

Αυτός ο σχηματισμός του συμπλόκου ενζύμου-καζεΐνης καταλήγει σε απομάκρυνση 

του ενεργού ενζύμου. Σε υψηλότερες θερμοκρασίες οι αλληλεπιδράσεις αυτές δεν 

ευνοούνται, με συνέπεια η αδρανοποίηση να είναι μικρότερη (Barach και συν. 1978). 
Όταν το ένζυμο βρίσκεται σε υψηλές συγκεντρώσεις στο γάλα, μέρος της 

δραστικότητας του χάνεται και με αυτόλυση. Σε αυτή την περίπτωση το ποσό της 

ενζυμικής δραστικότητας που χάνεται είναι μεγαλύτερο, διότι η αυτόλυση είναι μη 

αντιστρεπτή (Barach και συν. 1978, Stepaniak και συν. 1991). Η αυτόλυση στις 

υψηλές θερμοκρασίες εμποδίζεται επειδή το ξεδίπλωμα των μορίων συνεχίζεται αλλά 

το ένζυμο έχει χάσει την πρωτεολυτική ικανότητά του και είναι σχετικά σταθερό αν και 

ανενεργό (Stepaniak και Fox 1983). Αντίθετα οι Patel και Bartlett (1988) ανέφεραν ότι 

το ξεδίπλωμα της πρωτεϊνάσης του στελέχους Ρ. fluorescens Τ16 δε συνεχιζόταν σε 

υψηλότερες θερμοκρασίες (60-95°C), αλλά γινόταν μια πρόσθετη αλλαγή στη 

διαμόρφωση της σε μια περισσότερο διατεταγμένη δομή.

1.11. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ 

ΠΡΩΤΕΪΝΑΣΩΝ ΑΠΌ ΨΥΧΡΟΤΡΟΦΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ

1.11.1. ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

1.11.1.1. Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Η σύνθεση εξωκυτταρικών ενζύμων από ψυχρότροφα βακτήρια συμβαίνει σε 

μία πλατιά περιοχή θερμοκρασιών. Η πλειοψηφία των μελετών δείχνει ότι η βέλτιστη 

θερμοκρασία παραγωγής εξωκυπαρικών πρωτεϊνασών είναι μεταξύ 20°C και 25°C 
(Leinmuller και Christophersen 1982, Fairbairn και Law 1987, Mckellar 1982, Juffs 

1976, Hurley και συν. 1962a, Mayerhofer και συν. 1973, Malik και συν. 1985, Margesin 

και Schinner 1992, Zahran και συν. 1992).
Βέλτιστη ανάπτυξη και παραγωγή δε συμβαίνουν πάντα στην ίδια θερμοκρασία. 
Πολλοί ερευνητές παρατήρησαν βέλτιστη παραγωγή πρωτεϊνάσης σε θερμοκρασίες 

χαμηλότερες της βέλτιστης για ανάπτυξη. Η βέλτιστη θερμοκρασία της παραγωγής
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πρωτεϊνάσης αττό στέλεχος Chromobacterium lividum ήταν 13°C (Dainty και συν. 

1978). Το στέλεχος Ρ. fluorescens GTE 208 ενώ συνέθετε τη μέγιστη ποσότητα 

πρωτεϊνάσης στους 15°C, ελάχιστο ποσό ενζύμου παραγόταν στους 21, 10, 6 και 2°C 

(Griffiths 1989).
Πολλά ψυχρότροφα βακτήρια έχουν την ικανότητα να παράγουν πρωτεϊνάσες 

σε θερμοκρασίες ψύξης. Μάλιστα, ορισμένα στελέχη εμφανίζουν υψηλότερη 

παραγωγή σε χαμηλές παρά σε υψηλές θερμοκρασίες. Η μέγιστη παραγωγή 

πρωτεϊνάσης από διάφορα στελέχη Ρ. fluorescens (Juffs και συν. 1968, Kato και συν. 

1972) και Ρ fragi (Jonsson και Snygg 1974) συνέβαινε μεταξύ των 0°C και 5°C.

Σε υψηλές θερμοκρασίες ενώ η ανάπτυξη ήταν σημαντική, η παραγωγή 

εξωκυτταρικών ενζύμων αναστελλόταν (Juffs 1976, Mayerhofer και συν. 1973, 

Mckellar ί§86, Malik και συν. 1985, Alford και Elliott 1960). Οι Mckellar και Cholette 

(1987) παρατήρησαν ότι ενώ στέλεχος Ρ. fluorescens αναπτυσσόταν στους 32°C με 

τα 2/3 του ρυθμού ανάπτυξης στους 20°C, δεν ήταν ικανό να παράγει πρωτεϊνάση. Οι 

συγγραφείς εξετάζοντας το μηχανισμό της θερμικής αδρανοποίησης από ψυχρότροφο 

βακτήριο, υπέθεσαν ότι η απώλεια του mRNA πρωτεϊνάσης ίσως είναι μερικά 

υπεύθυνη για την ανικανότητα του στελέχους να συνθέτει πρωτεϊνάση σε υψηλές 
θερμοκρασίες.

1.11.1.2. Η ΤΙΜΗ TOY pH

Δεν έχει μελετηθεί εκτενώς η επίδραση της αρχικής τιμής του pH της 

καλλιέργειας στην παραγωγή εξωκυτταρικών ενζύμων από ψυχρότροφα βακτήρια. 

Όμως, τα μέχρι τώρα δεδομένα δείχνουν ότι η επίδραση του στην παραγωγή είναι 

ελάχιστη. Γενικά, η βέλτιστη σύνθεση πρωτεϊνασών συμβαίνει σε μία πλατιά περιοχή 

τιμών pH, ενώ έχουν αναφερθεί και περιπτώσεις ψυχροτρόφων βακτηρίων στα οποία 
η βέλτιστη σύνθεση συμβαίνει σε στενά όρια τιμών pH.

Η μέγιστη σύνθεση πρωτεϊνασών από στελέχη Ρ  fluorescens παρατηρήθηκε στην 

περιοχή τιμών pH από 6 έως 8 ( Peterson και Gunderson 1960, Amrute και Corpe 
,1978).

Οι Malik και συν. (1985) και Khan και συν. (1967), Ο' Reilly και Day (1983) έχουν 

αναφέρει βέλτιστη τιμή pH 7.0 για τη σύνθεση πρωτεϊνασών από Pseudomonas spp. 

και άλλα ψυχρότροφα στελέχη. Οι Fairbairn και Law (1987) παρατήρησαν βέλτιση 

-  σύνθεση πρωτεϊνάσης από στέλεχος Ρ. fluorescens σε τιμή pH 6.8 και μείωση της σε
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τιμή pH 6.7. Η ελάχιστη ανάπτυξη αυτού του στελέχους σε τιμές ρΗ<6.8 ίσως εξηγεί 
τη μειωμένη παραγωγή πρωτέϊνασών.

1.11.1.3. ΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

Η μελέτη της επίδρασης του οξυγόνου στην παραγωγή εξωκυτταρικών 

πρωτέϊνασών από ψυχρότροφα βακτήρια έχει καταλήξει σε αντικρουόμενα 
συμπεράσματα.

Οι Malik και συν. (1985) και Himelbloom και Hassan (1986) ανέφεραν απαίτηση 
σε οξυγόνο για τη σύνθεση πρωτέϊνασών από Pseudomonas spp. Οι πρώτοι 

παρατήρησαν ότι η συνεχής ανάδευση της καλλιέργειας στους 22°C ήταν απαραίτητη 

για τη σύνθεση πρωτεϊνάσης από τα ψυχρότροφα στελέχη, αφού ακόμη και με την 

περιοδική ανάδευση της στατικής καλλιέργειας δεν επιτυγχανόταν σημαντική 

παραγωγή. Με ανάδευση της καλλιέργειας στελέχους P.fluorescens Ρ1 σε 

αποβουτυρωμένο γάλα στους 5°C παραγόταν 36000 ng/ml πρωτεϊνάση σε σύγκριση 

με τα 80 ng/ml πρωτεϊνάσης της στατικής καλλιέργειας (Birkeland και συν. 1985).
Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξαν και οι Keen και Williams (1967), O’Reilly και 

Day (1983), Ο’ Donnell (1975), Roussis και συν. (1988b).

Αντίθετα, οι Whooley και συν. (1983) ανέφεραν ότι η μείωση του βαθμού αερισμού 

μείωνε την ανάπτυξη στελέχους Ρ. aemginosa αλλά αύξανε τη σύνθεση πρωτεϊνάσης. 

Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα από τους Dainty και συν. (1978), O’Donnell 

(1975).

1.11.2. ΘΡΕΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

1.11.2.1. ΤΑ ΙΟΝΤΑ

Ένα από τα κυριώτερα ιόντα που εμπλέκονται στη σύνθεση εξωκυτταρικών 

ενζύμων από ψυχρότροφα βακτήρια είναι αυτό του ασβεστίου. Το ιόν του ασβεστίου 
αύξανε σημαντικά την παραγωγή πρωτέϊνασών από αρκετά στελέχη Ρ. fluorescens 

(Mckellar και Cholette 1985a,b, Fairbaim και Law 1987, Malik και συν. 1985) και 
Aeromonas (Riddle και συν. 1981). Από αρκετές μελέτες διαπιστώθηκε όπ άλλα ιόντα 

όπως του Mg2*, Mn2*, Co2* και Ζη2* δεν μπόρεσαν να αντικαταστήσουν τη διεγερτική

J
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επίδραση του ιόντος Ca2+ (Amrute και Corpe 1978, Mckellar και Cholette 1985b, 

Riddle και συν. 1981).
Αν και φαίνεται να είναι σημαντική η επίδραση του σιδήρου στην ανάπτυξη και στην 

παραγωγή εξωκυτταρικών ενζύμων από ψυχρότροφους και άλλους σχετικούς 

μικροοργανισμούς, έχει μελετηθεί λίγο. Ο σίδηρος στο γάλα βρίσκεται κυρίως 

συνδεδεμένος με πρωτεΐνες, όπως είναι η λακτοφερίνη (Rosenthal και συν. 1993) ή η 

καζεΐνη (Fernandez και συν. 1992), με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμος στα 

βακτήρια που αναπτύσσονται στο γάλα. Όμως πολλά βακτήρια και κυρίως αρνητικά 

κατά Gram παράγουν σιδηροφορείς (siderophores). Οι σιδηροφορείς ανήκουν στα 

υψηλής συγγένειας συστήματα μεταφοράς σιδήρου στα βακτήρια. Είναι μικρού 

μοριακού βάρους ενώσεις (<1500), διαλυτές στο νερό, και δείχνουν υψηλή εξειδίκευση 

και συγγένέια στη δέσμευση τους με το σίδηρο. Παράγονται εξωκυτταρικά μόνο όταν ο 

σίδηρος είναι περιοριστικός για την ανάπτυξη των βακτηρίων και δεσμεύουν Fe(lll) 

σχηματίζοντας ένα ισχυρό σύμπλοκο Ρβ(ΙΙΙ)-σιδηροφορέα, το οποίο εισχωρεί στο 

βακτηριακό κύτταρο με τη βοήθεια ειδικών πρωτεϊνών (H.G.Schlegel 1985, Briat 1992, 

Harding και Royt 1990, Champagne και συν. 1994, Pandey και συν. 1994, Crichton 
και Ward 1992).

Ο σίδηρος είναι απαραίτητο στοιχείο για τους περισσότερους ζωντανούς 

οργανισμούς. Οι ρόλοι του στη μικροβιακή φυσιολογία είναι πολυάριθμοι. Είναι 

απαραίτητο συστατικό πρωτεϊνών που μεταφέρουν ηλεκτρόνια (κυτοχρώματα, 

πρωτεΐνες σιδήρου-θείου όπως η φερρεδοξίνη, ηλεκτρική δεϋδρογονάση), ενζύμων 

που περιλαμβάνονται στο μεταβολισμό Η20 2 και 0 2 (καταλάση, υπεροξειδάση, 

δισμουτάση του υπεροξειδίου), ενζύμου του κύκλου του κιτρικού οξέος (ακονιτάση). 

Συμπερασματικά ο σίδηρος απαιτείται για την ανάπτυξη των αερόβιων και 

προαιρετικών αναερόβιων βακτηρίων (Neilands 1981, Briat 1992, Reiter 1985). Οι 

Farrag και Marth (1991) βρήκαν ότι στέλεχος Listeria αδρανοποιούνταν σε κάποιο 

βαθμό από την παρουσία στελέχους Ρ. fluorescens στο αποβουτυρωμένο γάλα. Η 

ανταγωνιστική επίδραση ορισμένων Pseudomonas spp. προς άλλα βακτήρια έχει 

αποδοθεί στην ικανότητα των πρώτων να παράγουν σιδηροφορείς σε θρεπτικά μέσα 

με περιορισμένο σίδηρο (Freedman και συν. 1989). Η παραγωγή σιδηροφορέων ίσως 

είναι αυτή που κάνει τα Pseudomonas spp. να κυριαρχούν σε τροφές όπως το γάλα με 

περιορισμένο διαθέσιμο σίδηρο (Freedman και συν. 1989).

Ο σίδηρος έχει βρεθεί να επιδρά σημαντικά στην παραγωγή εξωκυτταρικών 
. πρωτεϊνασών από ψυχρότροφους και άλλους σχετικούς μικροοργανισμούς. Από τους
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Pansare και συν. (1985) αναφέρθηκε καταστολή σύνθεσης πρωτεϊνάσης από 

σίδηρο(ΙΙ). Αντίθετα, μεγίστη παραγωγή ένζυμων παρατηρήθηκε με προσθήκη 

σιδήρου(ΙΙ) (Jensen και συν. 1980c).

1.11.2.2.01 ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

Έχει μελετηθεί από αρκετούς ερευνητές, η παραγωγή εξωκυτταρικών 

πρωτεϊνασών από ψυχρότροφα βακτήρια σε μέσα ανάπτυξης με μοναδική πηγή 

αζώτου ιόντα αμμωνίου. Fiavobacterium spp. (Zahran και συν. 1992) και στελέχη 

P.fluorescens (Mckellar 1982, Mckellar και Cholette 1984, 1985b) παρήγαγαν 

πρωτεϊνάσες όταν αναπτύσσονταν σε θρεπτικά μέσα χωρίς οργανική πηγή αζώτου. 

Αντίθετα, η παραγωγή εξωκυτταρικής πρωτεϊνάσης από στελέχη Ρ. fluorescens και 

Ρ. aeruginosa βρέθηκε να εξαρτάται από την παρουσία οργανικού αζώτου στο μέσο 

ανάπτυξης (Juffs 1976, Jensen και συν. 1980c, Fairbaim και Law 1987, Maliszewska 

και Sroka 1989).

Αντικρουόμενα αποτελέσματα υπάρχουν όσον αφορά την καταστολή της 

σύνθεσης πρωτεϊνασών από ιόντα αμμωνίου. Περίσσεια NH4CI (έως 20mM) δεν 

κατέστελλε την παραγωγή πρωτεϊνάσης από στέλεχος Ρ. fluorescens (Mckellar και 

Cholette 1984). Αντίθετα, η σύνθεση πρωτεϊνάσης από στέλεχος Pseudomonas
j

lachrymans μειωνόταν, όταν (NH4)2S04 ή ΝΗ4Ν03 προσθέτονταν σε μέσο με 

γλουταμινικό οξύ ως πηγή αζώτου (Keen και Williams 1967). Η προσθήκη NH4CI σε 

μέσο που περιείχε αλβουμίνη ή αμινοξέα καζεΐνης προκαλούσε μείωση της 

παραγωγής πρωτεϊνάσης στελέχους Ρ. aeruginosa (Whooley και συν. 1983). 

Αντίθετα, οι Malik και συν. (1985) παρατήρησαν αύξηση της σύνθεσης πρωτεϊνάσης 

από Pseudomonas spp. με προσθήκη (ΝΗ4)2ΗΡ04 σε σύνθετο μέσο ανάπτυξης. Η 

καταστολή της σύνθεσης πρωτεϊνασών με ιόντα αμμωνίου ίσως δεν αντιπροσωπεύει 

κάποια ειδική επίδραση, αλλά πιθανόν να σχετίζεται με την αυξημένη ιονική ισχύ στο 

θρεπτικό μέσο (Fairbaim και Law 1986a).

Μεγάλη ποικιλία προϊόντων διάσπασης πρωτεϊνών όπως η πεπτόνη, η 

τρυπτόνη, η πρωτεόζη-πεπτόνη, τα αμινοξέα καζεΐνης έχουν χρησιμοποιηθεί είτε ως 

πηγές άνθρακα είτε και ως πηγές αζώτου για την παραγωγή εξωκυπαρικών 

πρωτεϊνασών.

Η πεπτόνη αύξανε την ανάπτυξη στελεχών Ρ. fluorescens (Juffs 1976, Christen και 

Marshall 1984a, Maliszewska και Sroka 1989), P. aeruginosa (Juffs 1976) και
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P. lachrymans (Keen και Williams 1967) και την παραγωγή πρωτεϊνασών από αυτά. 

Με πηγή άνθρακα γλυκόζη, η πρωτεόζη-πεπτόνη ήταν το καλύτερο υπόστρωμα ως 

πηγή αζώτου για την ανάπτυξη και παραγωγή πρωτεϊνάσης από στέλεχος Aeromonas 

hydrophila σε σύγκριση με τη νεοπεπτόνη, την τρυπτόζη και τα αμινοξέα καζεΐνης 

(O’Reilly και Day 1983). Αντίθετα ο Dahle (1971) βρήκε ότι η νεοπεπτόνη ήταν 

καλύτερη πηγή αζώτου και η πρωτεόζη-πεπτόνη η χειρότερη. Ενώ γενικώς τα 

προϊόντα υδρόλυσης των καζεϊνών αυξάνουν την παραγωγή πρωτεϊνασών, οι Nigam 

και συν. (1981) βρήκαν ότι η πεπτόνη και η τρυπτόνη σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες 

από 1% κατέστελλαν το σχηματισμό πρωτεϊνάσης από στέλεχος Ρ. aeruginosa, ενώ 

σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις ήταν επαγωγείς της.

Έχει μελετηθεί ευρέως η συμβολή των αμινοξέων στην παραγωγή 

εξωκυτταρικών ενζύμων. Δεν μπορεί όμως με σιγουριά να τους αποδοθεί κάποιος 

συγκεκριμένος ρόλος, λόγω της χρησιμοποίησης τους κάτω από διαφορετικές 

συνθήκες. Τα αμινοξέα όταν μελετήθηκαν ως μοναδικές πηγές άνθρακα στην 

ανάπτυξη ψυχροτρόφων βακτηρίων, συνήθως διέγειραν την παραγωγή πρωτεϊνασών. 

Το πιο αποτελεσματικό αμινοξύ για την παραγωγή πρωτεϊνάσης από στέλεχος 

Ρ. fluorescens ήταν η ασπαραγίνη (Fairbaim και Law 1987). Μεταξύ άλλων αμινοξέων 

το γλουταμινικό οξύ ήταν ο ισχυρότερος επαγωγέας για την ανάπτυξη και παραγωγή 

πρωτεϊνάσης από Aeromonas spp. (Dahle 1971). Άλλα αμινοξέα που έχουν 

αναφερθεί ως καλές πηγές άνθρακα για την παραγωγή εξωκυτταρικών πρωτεϊνασών 

είναι η σερίνη και η αλανίνη (Vilu και συν. 1981), η DL-αλανίνη (Amrute και Corpe 

1978) και η L-αλανίνη (Boethling 1975).

Λίγες μελέτες έχουν γίνει με αμινοξέα ως πηγές άνθρακα και αζώτου. Η 
ασπαραγίνη ήταν αποτελεσματικό αμινοξύ για την αύξηση της παραγωγής 

αμινοπεπτιδάσης από ψυχρότροφο στέλεχος (Litchfield και Prescott 1970). Ο 

McKellar (1982) ανέφερε ότι μόνο η αλανίνη, η λεύκινη, η ασπαραγίνη και η 

γλουταμίνη μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως πηγές άνθρακα και αζώτου από 

στέλεχος Ρ. fluorescens. Από αυτά μόνο η γλουταμίνη και η ασπαραγίνη αύξαναν την 

παραγωγή πρωτεϊνάσης από το συγκεκριμένο στέλεχος . Η ασπαραγίνη και η γλυκίνη 

,ήταν απαραίτητα για την ανάπτυξη καϊ υψηλή παραγωγή πρωτεϊνάσης από στέλεχος 
Aeromonas salmonicida (Sakai 1985). Στέλεχος Ρ. fluorescens παρήγαγε μεγαλύτερο 

ποσό πρωτεϊνάσης όταν τα αμινοξέα ήταν το γλουταμινικό οξύ, το ασπαραγινικό οξύ, 

ηισολευκίνη, η αργινίνη (Fairbaim και Law 1987).
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Η πλειονότητα των ερευνητών ασχολήθηκαν με τη χρήση των αμινοξέων ως 

μοναδικές πηγές αζώτου. Το γλουταμινικό οξύ και η γλουταμίνη όταν ήταν μοναδικές 

πηγές αζώτου, ήταν τα περισσότερο αποτελεσματικά αμινοξέα ως επαγωγείς της 

πρωτεϊνάσης στελέχους Ρ. aeruginosa (Jensen και συν. 1980c). Με εξαίρεση τη 

σερίνη, όλα τα αμινοξέα που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως πηγές άνθρακα, 

μπορούσαν να επάγουν την παραγωγή πρωτεϊνάσης στελέχους Ρ. fluorescens όταν 

χρησιμοποιούνταν ως πηγές αζώτου. Από αυτά τα πιο αποτελεσματικά ήταν η 
θρυπτοφάνη, η γλουταμίνη και το ασπαραγινικό οξύ (Fairbaim και Law 1987). 

Επίσης, οι Keen και Willians (1967) και McDonald και Chambers (1966) 

παρατήρησαν υψηλή παραγωγή πρωτεϊνασών με πηγή αζώτου τη γλουταμίνη.

Τα αμινοξέα δρουν επίσης συνεργιστικά μεταξύ τους ή με άλλα θρεπτικά 

συστατικά για να διεγείρουν τη σύνθεση εξωκυτταρικών πρωτεϊνασών. Η πρωτεϊνάση 

που παραγόταν από στέλεχος Ρ. fluorescens σε μέσο με καζεϊνικό νάτριο επαγόταν 

με την προσθήκη χαμηλών συγκεντρώσεων λεύκινης, η οποία μόνη της ήταν φτωχός 

επαγωγέας. Επίσης παρατηρήθηκε συνεργιστική δράση της τυροσίνης ή της 

αργινίνης, που ήταν φτωχοί επαγωγείς, με την ασπαραγίνη (Fairbaim και Law 1986a).

Αντίθετα με την ικανότητα να διεγείρουν τη σύνθεση πρωτεϊνασών, τα αμινοξέα 

μπορούν επίσης να καταστείλουν την παραγωγή αυτών των ενζύμων.

Η προσθήκη 13 αμινοξέων, από τα 19 που δοκιμάστηκαν, σε μέσο που περιείχε 

ασπαραγίνη ως πηγή άνθρακα και αζώτου κατέληγε σε καταστολή της σύνθεσης 

πρωτεϊνάσης από στέλεχος Ρ. fluorescens (Fairbaim και Law 1987). Η σύνθεση 

πρωτεϊνάσης από στέλεχος Ρ. lachrymans καταστελλόταν σε συγκεντρώσεις 

γλουταμινικού οξέος μεγαλύτερες από 0.2% (Keen και Williams 1967). Η προσθήκη 

5mM γλουταμίνης και 10mM γλουταμινικού οξέος σε γάλα όπου αναπτυσσόταν 

στέλεχος Ρ. fluorescens, μείωνε την πρωτεολυτική δραστικότητα κατά 35% και 50%, 

αντίστοιχα (Jaspe και συν. 1994).
Έχει επίσης ερευνηθεί η επίδραση μεγάλου μοριακού βάρους οργανικών 

ενώσεων αζώτου στην παραγωγή πρωτεϊνασών. Στέλεχος Ρ. aemginosa όταν 

αναπτυσσόταν σε μέσο με καζεΐνη ή αλβουμίνη ως μοναδικές πηγές άνθρακα και 
αζώτου, παρήγαγε σημαντική ποσότητα πρωτεϊνάσης. Ωστόσο, οι πρωτεΐνες αυτές 

δεν ήταν απαραίτητες για την επαγωγή του ενζύμου (Whooley και συν. 1983). Μικρή 
ήταν η παραγωγή πρωτεϊνάσης στελέχους Ρ. aeruginosa σε μέσο που περιείχε 

καζεϊνικό νάτριο, καζεΐνη ή γαλακταλβουμίνη ως μοναδικές οργανικές πηγές (Juffs 
1976). Στέλεχος Ρ. fluorescens παρήγαγε πρωτεϊνάση σε μέσο με πηγή άνθρακα τα
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πυροσταφιλικά και διάφορες καζεϊνες, όπως το καζεϊνικό νάτριο, η α5-καζεΐνη, η 
β-καζεϊνη, ή η γαλακτογλοβουλίνη και η αλβουμίνη. Η παραγωγή ήταν μεγίστη 
παρουσία της α5ι- καζεΐνης (Fairbaim και Law 1987). Αντίθετα, δύο στελέχη 
Ρ. fluorescens αναπτύσσονταν πολύ αργά όταν το καζεϊνικό νάτριο ήταν μοναδική 
πηγή άνθρακα στο μέσο ανάπτυξης. Με προσθήκη πυροσταφιλικών αυξανόταν η 
ανάπτυξη (Fairbaim και Law 1987, Tome και συν. 1983). Επίσης Aeromonas spp. δεν 
αναπτυσσόταν σε μέσο με καζεΐνη ως πηγή αζώτου και -άνθρακα. Ωστόσο, η 
ανάπτυξη και η παραγωγή πρωτεϊνάσης από το στέλεχος ήταν μεγαλύτερη σε μέσο με 
αμινοξέα και καζεΐνη παρά σε μέσο μόνο με αμινοξέα, λόγω της προμήθειας του 
οργανισμού με πεπτίδια ή αμινοξέα από την υδρόλυση της καζεΐνης (Sakai 1985).
Σε θρεπτικό μέσο γλουταμινικού-σουκρόζης, η προσθήκη καζεΐνης ή 
γαλακταλβόυμίνης ενώ αύξανε την ανάπτυξη Pseudomonas spp., ελαχιστοποιούσε ή 
μηδένιζε την παραγωγή πρωτεϊνάσης (Keen και Williams 1967). Στέλεχος 
Ρ. aeruginosa παρήγαγε πρωτεϊνάση σε μέσο με πηγή άνθρακα και αζώτου το 
καζεϊνικό νάτριο. Όταν όμως το καζεϊνικό νάτριο είχε διαπιδυθεί δεν παρατηρήθηκε 
παραγωγή ενζύμου, πιθανόν επειδή μικρού μοριακού βάρους οργανικές ενώσεις 
αζώτου που απομακρύνθηκαν με τη διαπίδυση ήταν απαραίτητες για την ανάπτυξη 
και παραγωγή του ενζύμου (Juffs 1976). Οι McKellar (1982) και Fairbaim και Law 
(1987) παρατήρησαν σύνθεση πρωτεϊνάσης από στέλεχος Ρ. fluorescens με πηγή 
αζώτου την καζεΐνη που είχε αποστειρωθεί, όχι όμως και με τη φυσική καζεΐνη. Τούτο 
πιθανόν διότι η τελευταία υδρολύεται δυσκολότερα από την παραγώμενη 
πρωτεϊνάση.

1.11.2.3.01 ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Έχει αναφερθεί ότι ενδιάμεσα προϊόντα του κύκλου του κιτρικού οξέος 
διεγείρουν τη σύνθεση εξωκυτταρικών πρωτεΐνασών. Με ηλεκτρικό οξύ ως πηγή 
άνθρακα παρατηρήθηκε υψηλή παραγωγή πρωτεΐνασών από στελέχη Ρ. fluorescens 

(Mckellar 1982, Fairbaim και Law 1987, Amrute και Corpe 1978) και P. aeruginosa 

(Nigam και συν. 1981). Το πυροσταφιλικό οξύ ήταν καλή πηγή άνθρακα για την 
παραγωγή πρωτεϊνάσης από στέλεχος Ρ fluorescens (Mckellar 1982, Fairbaim και 
Law 1987).
' Σε άλλες περιπτώσεις η χρήση τέτοιων οξέων ως πηγές άνθρακα κατέστελλε τη 

- σύνθεση πρωτεΐνασών. Οι Patel και συν. (1983a) και Fairbaim και Law (1987)
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παρατήρησαν μείωση της ενζυμικής παραγωγής με πυροσταφιλικά. Οι Griffiths και 
Phillips (1984) ανέφεραν ότι όταν γάλα ενοφθαλμισμένο με στέλεχος Ρ. fluorescens 

αεριζόταν, τα επίπεδα των πυροσταφιλικών αυξάνονταν με αποτέλεσμα να 
καταστέλεται η σύνθεση πρωτεϊνάσης. Η επαγωγή της σύνθεσης πρωτεϊνάσης από 
το α-κετογλουταρικό οξύ ( και οξέα όπως το οξικό, το γαλακτικό, το οξαλοξικό, που 
εύκολα μετατρέπονται στο α-κετογλουταρικό) ίσως οφειλόταν στη μετατροπή του σε 
γλουταμινικό μέσω της· τρανσαμίνωσης (McDonald και Chambers 1966). Το κιτρικό 
οξύ αναφέρθηκε ως καταστολέας της σύνθεσης πρωτεϊνασών, χωρίς να έχει 
διαλευκανθεί αν η δράση του οφείλεται σε μεταβολική καταστολή (Whooley και συν. 
1983, Fairbaim και Law 1987) ή σε χηλίωση μεταλλοϊόντων που είναι απαραίτητα για 
την ενζυμική δραστικότητα (Mckellar 1982).

Η γλυκερόλη βοηθούσε τη σύνθεση πρωτεϊνασών από στέλεχος Ρ. aeruginosa 

(Nigam και συν. 1981, Whooley και συν. 1983). Η σουκρόζη αύξανε τη σύνθεση 
πρωτεϊνάσης από στέλεχος Ρ. lachrymans. Όμως σε υψηλές συγκεντρώσεις μείωνε 
την παραγωγή του ενζύμου (Keen και Williams 1967). Η μαλτόζη ήταν η καλύτερη 
πηγή άνθρακα για παραγωγή πρωτεϊνάσης στελέχους Ρ. fluorescens, και η γαλακτόζη 
η χειρότερη (Malisewska και Sroka 1989). Η παρουσία 6mM γαλακτόζης και 10πιΜ 
γαλακτικού οξέος σε γάλα, μείωνε κατά 50% την πρωτεολυτική δραστικότητα 
στελέχους Ρ. fluorescens (Jaspe και συν. 1994).

j,

Έχει ανιχνευθεί πρωτεολυτική δραστικότητα σε καλλιέργειες Pseudomonas spp. 

και Flavobacterium spp. που χρησιμοποιούσαν ως πηγή άνθρακα τη γλυκόζη (Nigam 
και συν. 1981, Fairbaim και Law 1987, Malisewska και Sroka 1989, Whooley και συν. 
1983, Jensen και συν. 1980c, Zahran και συν. 1992). Έχει όμως αναφερθεί και 
καταστολή σύνθεσης ενζύμων με γλυκόζη (Malisewska και Sroka 1989, O’Reilly και 
Day 1983, Schulte και συν. 1982, Patel και συν. 1983a, Law και Fairbaim 1982, 
Griffiths και Phillips 1984, Mckellar 1982, Boguslawski και συν. 1983). Η γλυκόζη σε 
συγκέντρωση 9mM καθυστερούσε και μείωνε την παραγωγή πρωτεϊνάσης από 
στέλεχος Ρ. fluorescens σε γάλα (Jaspe και συν. 1994). Οι Fairbaim και Law (1987) 
ανέφεραν ότι η γλυκόζη είναι φτωχή πηγή άνθρακα για Pseudomonas spp. Η 
προσθήκη της σε μέσο με ασπαραγίνη δεν κατέστελλε την παραγωγή πρωτεϊνάσης. Η 
επίδραση της γλυκόζης φαίνεται να εξαρτάται από τις συνθήκες ανάπτυξης και τη 
σύσταση του θρεπτικού μέσου. Για παράδειγμα, η καταστολή σύνθεσης πρωτεϊνάσης 
από στέλεχος Ρ. fluorescens με γλυκόζη ενώ ήταν εμφανής σε ζωμό πεπτόνης, δεν 
παρατηρήθηκε σε γάλα. Επίσης η καταστολή ήταν μεγαλύτερη στους 5°C, παρά στους
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20°C (Juffs 1976). Αντίθετα, βρέθηκε μείωση της πρωτεολυτικής δραστικότητας όταν 
στέλεχος Ρ. fluorescens αναπτυσσόταν σε γάλα με 1% ή 5% γλυκόζη (Fairbaim και 
Law 1986a). Επίσης, ενώ η γλυκόζη κατέστελλε τη σύνθεση πρωτεϊνάσης από 
στέλεχος C hrom obacterium  fividum  σε αναδευόμενες καλλιέργειες, σε στατικές δεν 
επιδρούσε αρνητικά (Dainty και συν. 1978).

1.12.0 ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΑΣΩΝ ΤΩΝ ΨΥΧΡΟΤΡΟΦΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 

ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ

Τα εξωκυτταρικά ένζυμα των ψυχροτρόφων βακτηρίων μπορούν να προκαλούν 
αλλοιώσεις στο νωπό γάλα, και λόγω της θερμοανθεκτικότητάς τους, και στο θερμικά 
κατεργασμένο γάλα και στα προϊόντα του. Μεγάλη σημασία έχει η ιδιότητα τους, να 
διατηρούν μεγάλο μέρος της δραστικότητας τους σε θερμοκρασίες ψύξης.

1.12.1. ΓΑΛΑ

Οι εξωκυτταρικές πρωτεϊνάσες των ψυχροτρόφων βακτηρίων υδρολύουν τις 
πρωτεΐνες του γάλακτος (DeBeukelar και συν. 1977, Law και συν. 1979) παράγοντας 
πεπτίδια μικρού μοριακού βάρους που ευθύνονται για την εμφάνιση πικρής γεύσης 
στο γάλα (Adams και συν. 1975, Mayerhofer και συν. 1973, Tome και συν. 1983), 
πιθανόν λόγω υδρόλυσης της β-καζεΐνης (Fairbaim και Law 1986a). Επίσης 
παράγονται αμινοξέα που συμμετέχουν σε αντιδράσεις αμαύρωσης κατά τη θέρμανση 
του γάλακτος (Champagne και συν. 1994). Ακόμη η πήξη του γάλακτος και η μείωση 
της θερμικής σταθερότητάς του είναι αλλοιώσεις που σχετίζονται με τη δράση των 
πρωτεϊνασών (Cousin και Marth 1977a, Fairbaim και Law 1986a).
Οι Bengtsson και συν. (1973) έδειξαν ότι UHT γάλα έπηξε παρουσία θερμοανθεκτικής 
πρωτεϊνάσης P se u d o m o n a s  spp.. Οταν προστέθηκαν μικρά ποσά καλλιέργειας του 
πρωτεολυτικού στελέχους Ρ. fluorescens 22F σε αποβουτυρωμένο γάλα, το οποίο 
μετά αποστειρώθηκε στους 142°C/45sec, παρατηρήθηκε πικρή γεύση και πηκτή υφή 
μετά από 7 εβδομάδες στους 2°C (Fairbaim και Law 1986a).

Η πλειονότητα των πρωτεϊνασών υδρολύει εύκολα τις καζεϊνες του γάλακτος 
ενώ οι πρωτεΐνες του ορού εμφανίζονται σταθερότερες (Richardson και Te Whaiti 
1978, Adams και συν. 1976, Law και συν. 1977, Bengtsson και συν. 1973, 

* *· DeBeukelar και συν. 1977, Mitchell και Marshall 1989, Kumura και συν. 1993a)

A
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πιθανόν λόγω της σφαιρικής φύσης τους (Fairbaim και Law 1986a). Αντίθετα, οι 
καζεΐνες έχουν τυχαία μη ελικοειδή δομή (Fairbaim και Law 1986a, Cromie 1992). 
Όμως οι Adams και συν. (1976) και Scean και Overcast (1960) ανέφεραν υδρόλυση 
των πρωτεϊνών του ορού, ενώ οι Gebre-Egziabher και ouv.(1980b) παρατήρησαν 
υδρόλυση της β-γαλακτογλοβουλίνης από πρωτεΐνες 5 ψυχροτρόφων στελεχών. 
Γενικώς, το ενδιαφέρον στρέφεται στην υδρόλυση των καζεϊνών, που επιπλέον 
βρίσκονται σε μεγαλύτερη συγκέντρωση στο γάλα (27g/l) από τις πρωτεΐνες του ορού 
(4-7g/l) (Cromie 1992, Cousin 1989). Σχετικά με την υδρόλυση των καζεϊνών, αρκετοί 
ερευνητές έδειξαν προτίμηση των πρωτεϊνασών των ψυχροτρόφων βακτηρίων στην 
υδρόλυση της κ-καζεΐνης παρά της β-καζεΐνης (Law και συν. 1977, Gebre-Egziabher 
και συν. 1980b, Cromie 1992, Adams και συν. 1976). Ωστόσο, ορισμένα ψυχρότροφα 
στελέχη υδρόλυαν κατά προτίμηση τη β-καζεΐνη (Gebre-Egziabher και συν. 1980b). 
Αντίθετα, οι Deubekelar και συν.(1977) παρατήρησαν υδρόλυση της β- και 
α8-καζεΐνης, και όχι της κ-καζεΐνης. Οι Fairbaim και Law (1986a) ανέφεραν ότι οι 
πρωτεϊνάσες υδρολύουν αρχικά την κ-καζεΐνη. Έτσι προκαλείται αποσταθεροποίηση 
του μικυλίου και θρόμβωση του γάλακτος κατά τρόπο ανάλογο με τη δράση της 
χυμοζίνης. Η αποτίμηση αυτή φαίνεται λογική αφού η κ-καζεΐνη βρίσκεται στην 
επιφάνεια του μικυλίου (Cromie 1992). Οι Bengtsson και συν. (1973) συσχέτισαν την 
πήξη UHT γάλακτος, κατά τη διατήρηση του στους 20°C και 37°C, με την παρουσία 
θερμοανθεκτικής πρωτεϊνάσης P s e u d o m o n a s  spp. και την υδρόλυση της κ-καζεΐνης.

Οι Adams και συν. (1976) ανέφεραν ότι η πρωτεόλυση των πρωτεϊνών του 
γάλακτος τις καθιστούν ευαίσθητες σε UHT κατεργασία. Παρατήρησαν πήξη του 
γάλακτος κατά την UHT κατεργασία, που οφειλόταν στην παρουσία P se u d o m o n a s  

spp . και A e ro m o n a s  spp. σε πληθυσμούς >108cfu/ml. Με πληθυσμούς ψυχροτρόφων 
βακτηρίων σε νωπό γάλα <108cfu/ml δεν παρατηρήθηκε σημαντική επίδραση στη 
θερμική σταθερότητα των πρωτεϊνών (Stepaniak και συν. 1982),

To UHT αποστειρωμένο γάλα ήταν δύο φορές πιο ευαίσθητο από το νωπό γάλα 
στη δράση πρωτεϊνάσης στελέχους Ρ . flu o rescens (Mckellar 1981). Αυτό δεν 
αποδόθηκε σε δομική μεταβολή της καζεΐνης κατά τη θερμική κατεργασία, λόγω της 
μεγάλης σταθερότητας των μικυλίων της (Fairbaim και Law 1986a). Αντίθετα, 
θεωρήθηκε ότι είναι πιθανόν να οφείλεται σε καταστροφή θερμοευαίσθητων φυσικών 
αναστολέων πρωτεϊνασών, που έχει αναφερθεί ότι περιέχει το νωπό γάλα (Reimerdes 
1982).



39
Ρ

Δε φαίνεται να είναι σημαντική η σχέση μεταξύ των ψυχροτρόφων βακτηρίων ή 
των πρωτεολυτικών ψυχροτρόφων βακτηρίων στο νωπό γάλα και της πρωτεόλυσης 
του ή του χρόνου διατήρησης του (Juffs 1975, Christen και συν. 1986, Keogh και 
Pettinghill 1984). Νωττό γάλα με υψηλότερους πληθυσμούς πρωτεολυτικών 
ψυχροτρόφων βακτηρίων δεν εμφάνισε απαραίτητα υψηλότερη πρωτεόλυση από 
γάλα με χαμηλότερους πληθυσμούς (Gillis και συν. 1985).

* Σε πλατιά όρια επίσης κυμαίνεται ο αριθμός ψυχροτρόφων βακτηρίων ή η ΟΜΧ 
που απαιτείται για την ανίχνευση πρωτεόλυσης ή ελαττωμάτων στο γάλα. Έχουν 
αναφερθεί πληθυσμοί 106-107cfu/ml (Juffs 1975, Patel και Blankenagel 1972, Gebre- 
Egziabher και συν. 1980b, Law και συν. 1977, Law και συν. 1979), 107-108cfu/ml 
(Tayfour και συν. 1982). Οι Adams και συν. (1975) και Speck και Adams (1976) 
ανέφεραν ότι πληθυσμοί ψυχροτρόφων βακτηρίων 104cfu/ml σε νωπό γάλα, μπορούν 
να παράγουν ικανή ποσότητα πρωτεϊνάσης ώστε να μειωθεί σημαντικά ο χρόνος 
διατήρησης του UHT γάλακτος. Ο Mottar (1984a) παρατήρησε ότι νωπό γάλα με 
<104cfu/ml ψυχροτρόφων βακτηρίων μπορούσε να διατηρηθεί περισσότερο από 72h 
στους 4°C ενώ με >105cfu/ml μπορούσε να διατηρηθεί μόνο για 48h. Η έλλειψη 
συσχέτισης του αριθμού ψυχροτρόφων βακτηρίων και της ΟΜΧ του γάλακτος με την 
πρωτεόλυση ή και την αλλοίωση της γεύσης και οσμής του, δείχνει ότι το είδος των 
ψυχροτρόφων βακτηρίων και λιγότερο ο αριθμός τους έχει πρωταρχική σημασία (Patel 
και Blakenagel 1972, Thomas 1966). Παστεριωμένα γάλατα που περιείχαν αρνητικά 
κατά Gram βακτήρια, και ιδιαίτερα P s e u d o m o n a s  s p p μετά τη διατήρηση τους υπό 
ψύξη, είχαν μικρότερη διάρκεια ζωής από εκείνα που περιείχαν θετικά κατά Gram 
βακτήρια (Craven και MaCauley 1992). Τα παραπάνω οφείλονται στις διαφορές που 
παρουσιάζουν τα στελέχη μεταξύ τους ως προς τη φάση προσαρμογής τους, το 
ρυθμό ανάπτυξης τους, την ενζυμική δραστικότητα και τη θερμοανθεκτικότητα των 
ενζύμων τους (Mitchell και συν. 1989, Cousin 1982).

Αναφέρθηκε, ότι χρησιμότερα συμπεράσματα θα προέκυπταν με μετρήσεις της 
ενζυμικής'δραστικότητας (Mitchell και συν. 1989, Christen και συν. 1986). Οι Mottar 
και συν. (1979), Mottar (1981) έδειξαν καλή σχέση μεταξύ της πρωτεολυτικής 
δραστικότητας και της πρωτεόλυσης σε UHT γάλα. Επίσης οι Janzen και συν. (1982) 
'ανέφεραν γραμμική σχέση μεταξύ της πρωτεολυτικής δραστικότητας και του βαθμού 
αρώματος-γεύσης σε παστεριωμένο γάλα.
Αντίθετα, ο Mottar (1981) ανέφερε καλούς συσχετισμούς μεταξύ των πρωτεολυτικών 
ψυχροτρόφων βακτηρίων σε νωπό γάλα και την πρωτεολυτική δραστικότητα UHT
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γάλακτος, και οι Gebre-Egziabher και συν. (1985) καλή σχέση της ΟΜΧ, των
3>

ψυχροτρόφων και των ττρωτεολυτικών ψυχροτρόφων βακτηρίων με την ττρωτεόλυση 
σε νωπό γάλα. Ο χρόνος διατήρησης παστεριωμένου γάλακτος εξαρτιόταν από τον 
αρχικό αριθμό των αρνητικών κατά Gram ψυχροτρόφων βακτηρίων (Griffiths και 
Phillips 1988). Γενικά, μπορεί να θεωρηθεί ότι 5x106 ψυχρότροφα/ml απαιτούνται για 
ανιχνεύσιμη πρωτεόλυση (Law 1979) και 107cfu/ml για ανιχνεύσιμες οργανοληπτικές 
αλλαγές (Punch και συν. 1965). Οι Muir και Phillips (1984) προσπάθησαν να ορίσουν 
τα όρια του πληθυσμού των ψυχροτρόφων βακτηρίων για να προβλέψουν το χρόνο 
διατήρησης του νωπού γάλακτος. Ως παράδειγμα ανέφεραν όριο ψυχροτρόφων 
βακτηρίων 2x103cfu/ml για ασφαλή διατήρηση του γάλακτος για 3 ημέρες στους 4°C. 
Όμως η απαραίτητη τήρηση ασηπτικών συνθηκών κατά την επακόλουθη επεξεργασία 
περιορίζει τη χρησιμότητα των αποτελεσμάτων τους.

Η πρωτεολυτική δραστικότητα στο γάλα μπορεί να οφείλεται και στη φυσική 
πρωτεϊνάση του γάλακτος. Η παρουσία της αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 1897 και 
πιστεύεται ότι η δραστικότητα της στο γάλα είναι μικρή λόγω: α) της παρουσίας μικρών 
ποσοτήτων του ενζύμου β) της ανενεργού μορφής στην οποία υπάρχει γ) της 
παρουσίας αναστολέα πρωτεϊνάσης. Επιπλέον οι μέθοδοι προσδιορισμού της δεν 
είναι ευαίσθητες (Suhren 1983, Noomen 1975). Αν και εμφανίζεται θερμοευαίσθητη 
στους 80°C/10min και 120°C/15sec, σε ορισμένες UHT κατεργασίες διατηρεί μέρος της 
δραστικότητας της, με αποτέλεσμα να είναι υπεύθυνη για την πρωτεόλυση UHT 
γάλακτος. Υδρολύει κατά προτίμηση τη β-καζεΐνη και μετά τις α- και κ-καζεΐνες 
(Suhren 1983).

1.12.2. ΤΥΡΙΑ

Η επίδραση των πρωτεϊνασών των ψυχροτρόφων βακτηρίων στην ποιότητα 
των τυριών είναι σχετικά περιορισμένη, μάλλον λόγω της μερικής απομάκρυνσης τους 
στον ορό (Fox 1981), Οι κυριώτερες επιδράσεις των πρωτεϊνασών των ψυχροτρόφων 
βακτηρίων στα τυριά είναι οι μειωμένες αποδόσεις και τα ελαπώματα στη γεύση και 
υφή τους (Cromie 1992). Ωστόσο, έχουν αναφερθεί και άλλες λιγότερο σημαντικές 
επιδράσεις (Cousin και Marth 1977a).

Οι Ellis και Marth (1984) παρατήρησαν ότι η ανάπτυξη P se u d o m o n a s  spp. και 
F la v o b a c te riu m  spp. σ ε γάλα υπό ψύξη προκαλούσε μειωμένες αποδόσεις τυριού 
Cheddar που κυμαίνονταν από 1.4% έως 4.2%. Η μειωμένη απόδοση σε τυρί δε
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σχετίζεται αποκλειστικά με τη δράση πρωτεϊνασών από ψυχρότροφα. Τα μικύλια της 
καζεΐνης τείνουν να γίνουν μικρότερα κατά τη διάρκεια της ψύξης του γάλακτος και οι 
β - καζεΐνες μερικώς απομακρύνονται από τα μικύλια. Εχει παρατηρηθεί 10 - 20% 
μείωση της κ- καζεΐνης κατά τη διατήρηση του γάλακτος στους 5°C για 2 ημέρες αν και 
ο πληθυσμός των βακτηρίων ήταν μόνο 104cfu/ml (Champagne και συν. 1994). 
Προβλήματα αλλοίωσης και υποβάθμισης γεύσης αλλά και υφής έχουν αναφερθεί σε 
τυριά παρασκευασμένα από γάλατα που περιείχαν υψηλούς πληθυσμούς 
ψυχροτρόφων βακτηρίων (Juffs 1974).

Τα ψυχρότροφα βακτήρια προκαλούν επίσης μείωση του χρόνου πήξης με 
πυτιά κατά την τυροκόμηση. Άλλοι ερευνητές παρατήρησαν διαφορές στους χρόνους 
τυροκόμησης αλλά δεν τις απέδωσαν στα ψυχρότροφα βακτήρια του νωπού γάλακτος 
(Law και συν. 1979). Έχει αναφερθεί διέγερση της ανάπτυξης των οξυγαλακτικών 
βακτηρίων από ψυχρότροφα στελέχη (Champagne και συν. 1994). Αυτό δίνει μία 
ερμηνεία για τη μείωση του χρόνου τυροκόμησης και πιθανόν να οφείλεται στην 
απελευθέρωση μικρών αζωτούχων ενώσεων με διάσπαση της καζεΐνης (Fairbaim και 
Law 1986a). Οι Cousin και Marth (1977a) παρατήρησαν συμπαγέστερο τυρόπηγμα 
κατά την παρασκευή τυριού Cottage με γάλατα προεμβολιασμένα με P s e u d o m o n a s  

s p p . και F lavobacterium  spp. σε πληθυσμούς >107 cfu/ml.
Οι Thomas και συν. (1971) ανέφεραν ότι καλής ποιότητας τυρί παράγεται μόνο 

όταν η βακτηριακή ποιότητα του νωπού γάλακτος είναι ικανοποιητική. Οι Hicks και 
συν. (1982,1986) βρήκαν ότι η απόδοση σε τυρί μειωνόταν όσο ο αριθμός 
ψυχροτρόφων στο νωπό γάλα αυξανόταν. Αν και οι περισσότερες ενδείξεις δείχνουν 
ότι ελαττώματα (μείωση απόδοσης, αρνητικό άρωμα-γεύση) στα τυριά παρατηρούνταν 
μόνο όταν οι πληθυσμοί ψυχροτρόφων βακτηρίων στο νωπό γάλα ήταν >106cfu/ml 
(Fox 1989,Yates και Elliot 1977), οι μικροβιακοί πληθυσμοί δε σχετίζονται σημαντικά 
με τις αλλοιώσεις στα τυριά και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα. Για παράδειγμα, ο Law 
(1979) δεν παρατήρησε μείωση στην απόδοση τυριού Cheddar όταν το νωπό γάλα 
περιείχε περίπου 107cfu/ml ψυχρότροφα βακτήρια. Οι Roussis και συν. (1988a) 
ανέφεραν ότι η προσθήκη στελέχους Ρ. flu orescens στο προς τυροκόμηση γάλα ενώ 
είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση υψηλών επιπέδων πεπτιδίων και αμινοξέων δε 
μείωνε διακριτά την οργανοληπτική ποιότητα του τυριού φέτα.

Η αλλοίωση του γάλακτος και των προϊόντων του εξαρτάται και από άλλους 
παράγοντες. Για παράδειγμα, οι φωσφολιπάσες A, C και οι γλυκοσιδάσες θα
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μπορούσαν να συμμετέχουν στην υποβάθμιση συστατικών του γάλακτος, δρώντας σε 
συνδυασμό με άλλα βακτηριακά ένζυμα (Cousin 1989, Sorhaug και Stepaniak 1991).

1.12.3. ΑΛΛΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Έχουν επίσης αναφερθεί αλλοιώσεις και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων 
από τις πρωτεϊνάσες των ψυχροτρόφων βακτηρίων. .

Γιαούρτι παρασκευασμένο από γάλα προεμβολιασμένο με P se u d o m o n a s  spp. 

και F la vo b a c te riu m  sp p ., ανέπτυξε πικρή γεύση (Cousin και Marth 1977b). Αντίθετα, 
στο βούτυρο και το παγωτό η επίδραση των πρωτεϊνασών είναι μικρή, πιθανόν λόγω 
της μικρής περιεκτικότητας τους σε πρωτεΐνες (White και Marshall 1973).

1.13. ΤΑ ΛΙΠΟΛΥΤΙΚΑ ΕΝΖΥΜΑ

Οι λιπάσες καταλύουν τη διάσπαση εστερικών δεσμών με προσθήκη νερού. 
Ειδικότερα, ανήκουν στις μη ειδικές υδρολάσες την καρβοξυλικών εστέρων. 
Υδρολύουν κυρίως, τριγλυκερίδια προς γλυκερόλη και λιπαρά οξέα.

R -jj-0 -R ’ + Η20 ---- ► R-g-O-H + R’-OH

Οι λιπάσες δε δείχνουν υψηλή ειδίκευση για τη θέση του εστερικοΰ δεσμού που 
υδρολύουν.
Η διαφορά τους με τις καρβοξυλεστεράσες, που και αυτές ανήκουν στη μη ειδικές 
υδρολάσες των καρβοξυλικών εστέρων, είναι ότι οι πρώτες συνήθως δρουν στη 
διεπιφάνεια λίπους-νερού (μη διαλυτά υποστρώματα), ενώ οι καρβοξυλεστεράσες σε 
διαλυτά υποστρώματα . Αύξηση της επιφάνειας λίπους- νερού οδηγεί σε αύξηση της 
δραστικότητας των λιπασών.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η καταλυτική δράση των λιπασών προχωρά σε τρία 
στάδια . Πρώτα συμβαίνει προσρόφηση του υδατοδιαλυτού ενζύμου από την υδατική 
φάση στη διεπιφάνεια. Στο δεύτερο στάδιο συμβαίνει κατανομή του υποστρώματος 
μεταξύ της λιπιδικής φάσης και της διεπιφάνειας και στο τρίτο στάδιο συμβαίνει 
κατάλυση στο επίπεδο της διεπιφάνειας. Συνεπώς, εφόσον πρόκειται για ετερογενή 
αντίδραση, η ρύθμιση της κατάλυσης είναι μια λειτουργία που εξαρτάται όχι μόνο από
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τη χημική δομή του υποστρώματος, αλλά και από τις φυσικές ιδιότητες της 
διεπιφάνειας, στην οποία συμβαίνει η κατάλυση.

Είναι προφανές ότι οι αντιδράσεις των λιπασών με την επιφάνεια επαφής 
διαφέρουν από τις ομογενείς ενζυμικές αντιδράσεις. Η σύνδεση (ή η προσρόφηση) του 
ενζύμου στην επιφάνεια επαφής εμπλέκει ένα ή περισσότερα μόρια υποστρώματος ή 
άλλων μορίων, που δεν είναι υποστρώματα λιπόλυσης. Απουσία προσρόφησης σε 
κά§£ περίπτωση, συνεπάγεται απουσία κατάλυσης. Έχει δειχθεί ότι η σύνδεση και.η 
κατάλυση τροποποιούνται με την παρουσία φωσφολιπίδιων στην επιφάνεια επαφής 
υποστρώματος - νερού. Οι περισσότερο μελετημένες λιπάσες είναι η παγκρεατική 
λιπάση και η λιπάση του γάλακτος .

Οι σχετικοί ρυθμοί υδρόλυσης ακυλογλυκερολών από την παγκρεατική λιπάση 
είναι τριγλυκερίδια >διγλυκερίδια> μονογλυκερίδια. Η λιπάση του γάλακτος δείχνει 
επίσης μια ισχυρή προτίμηση για τα τριγλυκερίδια, και δεν υδρολύει
2- μονογλυκερίδια.

Μερικά ψυχρότροφα βακτήρια εκτός από λιπάσες παράγουν και φωσφολιπάση 
C. Αυτή ανήκει στις φωσφορικές υδρολάσες και ειδικότερα στις υδρολάσες 
φωσφορικών διεστέρων. Καταλύει τη διάσπαση της λεκιθίνης υδρολύοντας τον 
εστερικό δεσμό μεταξύ της φωσφορικής ομάδας και της υδροξυλομάδας του τμήματος 
της γλυκερόλης. Σε αντίθεση με τις λιπάσες, οι φωσφολιπάσες γενικά δε χρειάζονται 
τη χρήση γαλακτοματοποιητών, αφού τα ίδια τα υποστρώματα είναι έξοχα 
γαλακτοματοποιητικά μέσα.

1.14. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΩΝ ΨΥΧΡΟΤΡΟΦΩΝ

ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ

1.14.1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Οι ιδιότητες των εξωκυπαρικών λιπασών των ψυχροτρόφων βακτηρίων έχουν 
μελετηθεί κυρίως σε P s e u d o m o n a s  spp. (Stead 1986). Αντίθετα από τις αντίστοιχες 
πρωτεϊνάσες, οι λιπάσες δε φαίνεταΓνα περιέχουν μεταλλοϊόντα στο μόριο τους 
( Nadkami 1971) αλλά απαιτούν μεταλλοϊόντα όπως Ca2+ ή Mg2+ για τη δραστικότητα 
τους ( Fitzerald και Deeth 1983, Bozoglu και συν. 1984, Nadkami 1971, Bloquel 
1989). Πολλές λιπάσες είναι ανθεκτικές σε EDTA (Fitzerald και Deeth 1983, Gilbert και 

- - συν. 1991b, Kumura και συν. 1993b, Lu και Liska 1969) ενώ άλλες αναστέλλονται
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(Roussis και συν. 1988b, Abaci και συν. 1993, Bozoglu και συν. 1984, Stepaniak και 
συν. 1987a, Fitzerald και Deeth 1983). Τα αποένζυμα τους ενεργοποιούνται με ιόντα 
Ca2+ ή Mg2+ (Abad και συν. 1993, Roussis και συν. 1988b). Οι περισσότερες λιπάσες 
αναστέλλονται από ιόντα βαρέων μετάλλων όπως Zn2+, Hg2\  Cu2+, Ni2+, Cd2+, Fe2+, 
Fe3+, Co2t συνήθως σε συγκεντρώσεις μικρότερες των 10mM (Bozoglu και συν. 1984, 
Lu και Liska 1969, Lawrence και συν. 1967, Fitzerald και Deeth 1983, Kumura και 
συν. 1993b,· Roussis και συν. 1988b). Η σχετικά μικρή αναστολή των λιπασών από 
θειολοαντιδραστήρια όπως το ιωδοακεταμίδιο και το pCMB (Lawrence και συν. 1967, 
Lu και Liska 1969, Dring και Fox 1983, Bozoglu και συν. 1984) υποδεικνύει ότι δεν 
υπάρχουν -SH στο καταλυτικό τους κέντρο. Οι Lawrence και συν. (1967) ανέφεραν με 
βάση την αναστολή της λιπάσης στελέχους Ρ. fra g i από οργανοφωσφορικές ενώσεις, 
ότι το ένζυμο είχε στο καταλυτικό του κέντρο σερίνη και ιμιδαζόλιο.

Σχετικά με το μοριακό βάρος των λιπασών έχουν αναφερθεί τιμές με μεγάλες 
αποκλίσεις μεταξύ τους. Το μοριακό βάρος των λιπασών διαφόρων στελεχών 
Ρ. flu o re sc e n s κυμαίνεται από 49000 έως 52000 (Kumura και συν. 1993b), 55000 
(Bozoglu και συν. 1984), 58200 (Roussis και συν. 1988b), 16500 (Stepaniak και συν. 
1987a, Dring και Fox 1983). Επίσης σε στελέχη Ρ. fluorescens η λιπολυτική 
δραστικότητα αντιστοιχούσε σε πρωτεΐνες με μοριακό βάρος >100000, που πιθανόν 
αντιπροσώπευαν συσσωματώματα υπομονάδων ( Fox και Stepaniak 1983).

j

Η βέλτιστη θερμοκρασία δραστικότητας των λιπασών βρίσκεται κυρίως στην 
περιοχή από 30°C έως 50°C (Fox και Stepaniak 1983, Gilbert και συν. 1991b, 
Driessen xaf Stadhouders 1974, Adams και Brawley 1981a,c, Bloquel 1989, Christen 
και Marshall 1984a). Έχουν αναφερθεί και οι 23°C, 25°C, 22°C και 60°C ως βέλτιστες 
θερμοκρασίες λιπολυτικής δραστικότητας από τους Roussis και συν. (1988a), Abad 
και συν. (1993), Dring και Fox (1983) και lizumi και συν. (1990), αντίστοιχα. Σημαντική 
για την υποβάθμιση των τροφίμων είναι η ικανότητα ορισμένων λιπασών να δρούν σε 
θερμοκρασίες ωρίμανσης τυριών, όπως 12°C (Law και συν. 1976), ψύξης όπως 1-8°C 
(Alford και Elliot 1960) , ακόμη και κατάψυξης όπως -10°C έως -30°C (Alford και 
Pierce 1961, Andersson 1980b).

Ενώ η βέλτιστη τιμή pH για τη δραστικότητα των λιπασών των ψυχροτρόφων 
βακτηρίων είναι μεταξύ 7 και 9 (Bozoglu και συν. 1984, Fox και Stepaniak 1983, 
Kumura και συν. 1993b, Driessen και Stadhouders 1974, Fitzerald και Deeth 1983, 
Gilbert και συν. 1991b, Abad και συν. 1993, Roussis και συν. 1988a), μερικές 
διατηρούν σημαντική δραστικότητα στην τιμή του pH του γάλακτος (Fitzerald και Deeth



45
Ρ

1983) ή του τυριού (Law και συν. 1976). Ορισμένες λιπάσες είναι ενεργές σε χαμηλές 
ενεργότητες νερού̂ ), όπως η λιπάση στελέχους Ρ. flu o rescen s που μελέτησε ο 
Andersson (1980b) η οποία ήταν ενεργή και σε σκόνη γάλακτος.

Σχετικά με την εξειδίκευση των λιπασών, λίγες είναι οι αναφορές που δηλώνουν 
κάποια προτίμηση ως προς το είδος ή τη θέση των λιπαρών οξέων στα τριγλυκερίδια. 
Οι Lawrence και συν. (1967) έδειξαν προτίμηση της λιπάσης από στέλεχος Ρ . f ra g io z  

τριγλυκερίδια που περιείχαν μακριάς αλυσίδας λιπαρά οξέα.

1.14.2. ΘΕΡΜΟΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μία από τις σπουδαιότερες ιδιότητες των λιπασών των ψυχροτρόφων 
βακτηρίων είναι η θερμοανθεκτικότητα τους. Αρκετοί ερευνητές έχουν αναφέρει 
λιπάσες ανθεκτικές σε HTST και UHT κατεργασίες (Cogan 1977, Garcia και συν. 
1989, Driessen 1983, Stead 1986, Adams και Brawley 1981a,b, Griffiths και συν. 
1981, Fox και Stepaniak 1983, Swaisgood και Bozoglu 1984, Mottar 1981, Stepaniak 
και συν. 1987a, Abad και συν. 1993). Σε γενικές γραμμές είναι λιγότερο 
θερμοανθεκτικές από τις αντίστοιχες πρωτεϊνάσες (Cromie 1992). Οι D-τιμές που 
αναφέρθηκαν για τις λιπάσες των στελεχών Ρ. flu o rescen s AFT36 (Fox και Stepaniak 
1983) και Ρ. fluorescens P1 (Stepaniak και συν. 1987a) στους 70°C ήταν 7.5min και 
36min, αντίστοιχα, και στους 140°C ήταν 0.95min και 1.1min, αντίστοιχα. Ακόμη, έχει 
αναφερθεί ενεργοποίηση των λιπασών σε υψηλές θερμοκρασίες για μικρό χρόνο 
(Andersson και συν. 1979, Fitzerald και συν. 1982).

Αρκετές λιπάσες εμφανίζουν το φαινόμενο της αδρανοποίησης σε χαμηλές 
θερμοκρασίες (LTI). Οι θερμοκρασίες που εμφανίζεται η αδρανοποίηση αυτή, 
ποικίλλουν μεταξύ των λιπασών διαφόρων στελεχών. Η λιπάση στελέχους 
Ρ. fluorescens εμφάνιζε ζώνη αστάθειας στους 60-80°C (Fox και Stepaniak 1983). 
Αλλες θερμοκρασίες που έχουν αναφερθεί είναι 40°C (Kumura και συν. 1993b), 
50-70°C (Dring και Fox 1983, Abad και συν. 1993, Griffiths και συν. 1981), 70-90°C 
(Swaisgood και Bozoglu 1984).
Έχει μελετηθεί η αδρανοποίηση λιπασών στους 55°C, η θερμοκρασία στην οποία 
αδρανοποιούνται πολλές πρωτεϊνάσες. Ωστόσο, η ευαισθησία τους σε αυτή τη 
θερμοκρασία ποικίλλει σημαντικά (Griffiths και συν. 1981, Fitzerald και συν. 1982). Οι 
λιπάσες εμφανίζονται σταθερότερες από τις αντίστοιχες πρωτεϊνάσες σε θερμικές 

' * κατεργασίες στους 55°C (Stepaniak και συν. 1987a, Diermayer και συν. 1987,
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Fitzerald και συν. 1982, Senyk και συν. 1982, Abad και συν. 1993). Όμως έχει 
αναφερθεί και το αντίθετο (Griffiths και συν 1981).
Οι Fitzerald και συν. (1982), Griffiths και συν. (1981) υποστήριξαν ότι η LT1 κατεργασία 
δε θα μπορούσε να ήταν αποτελεσματική μέθοδος για τη λύσή των προβλημάτων που 
δημιουργούνται από την παρουσία των λιπασών των ψυχροτρόφων βακτηρίων στο 
γάλα. Αυτό φαίνεται να ισχύει λόγω των μεγάλων διαφορών που παρουσιάζουν τα 
ένζυμα αυτά στη θερμοανθεκτικότητα τους σε χαμηλές θερμοκρασίες και. της μη 
πλήρους αδρανοποίησης τους. Επιπλέον, σε τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε 
λίπος, σημαντική λιπόλυση μπορεί να συμβεί με παρατεταμένη θέρμανση στους 55°C 
(Griffiths και συν. 1981, Fitzerald και συν. 1982, Deeth και Fitzerald 1983).

Ομοίως με τις πρωτεϊνάσες, η θερμοανθεκτικότητα των λιπασών είναι 
μεγαλύτερη σε γάλα παρά σε ρυθμιστικό διάλυμα (Law και συν. 1976). Παρατηρήθηκε 
μείωση της θερμοανθεκτικότητας με αύξηση του βαθμού καθαρισμού των 
εξωκυτταρικών λιπασών από P s e u d o m o n a s  spp., υποδηλώνοντας προστατευτική 
δράση των συνοδών πρωτεϊνών (Lawrence 1967b, Lu και Liska 1969, Bloquel 1989, 
Kumura και συν. 1993b,c, Driessen και Stadhouders 1974). Επίσης το λίπος του 
γάλακτος ίσως προσφέρει έναν πρόσθετο βαθμό προστασίας (Law 1979, Nashif και 
Nelson 1953b, Lu και Liska 1969). Αντίθετα, οι Andersson και συν. (1979) και Adams 
και Brawley (1981a) βρήκαν μικρότερη θερμοανθεκτικότητα λιπασών σε γάλα απ’ότι

j

σε θρεπτικό ζωμό ή νερό. Οι πρωτεΐνες σταθεροποιούν τις λιπάσες και στις χαμηλές 
περιοχές θερμοκρασιών σύμφωνα με τους Swaisgood και Bozoglu (1984) και Kumura 
και συν. (1993b,c).
Αντίθετα, τα ιόντα Ca2+ προστατεύουν τις λιπάσες μόνο στις χαμηλές θερμοκρασίες 
(Fox και Stepaniak 1983, Swaisgood και Bozoglu 1984, Roussis και συν. 1988b, 
Adams και Brawley 1981b).
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1.15. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ 

ΛΙΠΑΣΩΝ ΑΠΟ ΨΥΧΡΟΤΡΟΦΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ

1.15.1. ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

1.15.1.1. Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Η μέγιστη παραγωγή λιπάσης συμβαίνει σε μεγάλη περιοχή θερμοκρασιών, 
αλλά οι περισσότεροι ερευνητές ανέφεραν την περιοχή 20-30°C ως βέλτιστη για τη 
σύνθεση λιπασών από στελέχη Ρ. fluonescens (Alford και Elliott 1960) και Ρ. fragi 

(Lawrence και συν. 1967, Nashif και Nelson 1953a, Harris και συν. 1990). 
Αξιοσημείωτο είναι ότι στέλεχος Ρ aerugiuosa παρήγαγε μέγιστη ποσότητα λιπάσης 
στους 35.5°C (Gilbert και ouv.1991a).
Βέλτιστη ανάπτυξη και παραγωγή δε συμβαίνουν πάντα στην ίδια θερμοκρασία. Έχει 
αναφερθεί ότι η σύνθεση λιπάσης είναι μεγαλύτερη από έναν οργανισμό, όταν αυτός 
αναπτύσσεται σε θερμοκρασίες μικρότερες της βέλτιστης για ανάπτυξη (Lawrence και 
συν. 1967). Η σύνθεση λιπάσης από στέλεχος Ρ fluonescens, που αναπτυσσόταν σε 
θρεπτικό ζωμό στην περιοχή 4-30°C, ήταν μεγαλύτερη στους 8°C ενώ η βέλτιστη 
ανάπτυξη στους 20°C (Andersson 1980b).

1.15.1.2. Η ΤΙΜΗ TOY pH

Ενώ τα μέχρι τώρα, περιορισμένα δεδομένα δείχνουν ότι η τιμή του pH της 
καλλιέργειας έχει ελάχιστη επίδραση στην ενζυμική σύνθεση, ορισμένοι ανέφεραν ότι η 
αρχική τιμή του pH στο μέσο ανάπτυξης επιδρά στην παραγωγή λιπασών. Μέγιστη 
λιπολυτική δραστικότητα παρατηρήθηκε σε τιμή pH 7.0 από στελέχη Ρ. fragi (Alford 
και Elliott 1960) και Ρ aeruginosa (Nadkami 1971). Άλλες τιμές pH που αναφέρθηκαν 
για βέλτιστη παραγωγή λιπάσης είναι 6.5 για στέλεχος Ρ. aeruginosa (Gilbert και συν. 
1991a), και >7.0 για στέλεχος Ρ. fragi (Nashif και Nelson 1953a).

%

1.15.1.3. ΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

✓

Η επίδραση του οξυγόνου στην παραγωγή λιπασών διαφέρει μεταξύ των 
στελεχών των ψυχροτρόφων βακτηρίων. Υψηλός αερισμός απαιτούνταν για υψηλή
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λιπολυτική δραστικότητα από στελέχη Ρ. fluorescens σε αποβουτυρωμένο γάλα στους, 

4 -7°C (Dring και Fox 1983, Christen και συν. 1986). Αντίθετα, έντονος αερισμός 

κατέστελλε τη σύνθεση λιπασών από έναν αριθμό Pseudomonas spp. (Alford και 

Elliott 1960, Nadkami 1971, Nashif και Nelson 1953a, Te Whaiti και Fryer 1978).

1.15.2. ΘΡΕΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

1.15.2.1. ΤΑ ΙΟΝΤΑ

Οι πληροφορίες που υπάρχουν όσον αφορά στην επίδραση ιόντων στην 

παραγωγή εξωκυτταρικών λιπασών από ψυχρότροφα βακτήρια είναι ελάχιστες.

Οι Mckellar και Cholette (1986a) έδειξαν μεγαλύτερη παραγωγή λιπάσης από 

στέλεχος Ρ. fluorescens σε μέσο αλάτων που περιείχε ιόντα ασβεστίου, παρά χωρίς 

αυτά. Ιόντα καλίου απαιτούνταν για μέγιστη σύνθεση λιπάσης στελέχους Ρ. fragi και 

δεν μπορούσαν να αντικατασταθούν από ιόντα νατρίου (Alford και Pierce 1963). 

Επίσης, μέγιστη παραγωγή λιπάσης στελέχους Ρ. fluorescens παρατηρήθηκε σε μέσο 

ανάπτυξης στο οποίο ο σίδηρος ήταν περιοριστικός για την ανάπτυξη του βακτηρίου 

(Mckellar και συν. 1987).

1.15.2.2.01 ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

Η παραγωγή λιπάσης από ψυχρότροφα βακτήρια, κύρια του γένους 

Pseudomonas, φαίνεται ότι απαιτεί μια οργανική πηγή αζώτου (Stead 1986). 

Pseudomonas spp. αναπτύσσονταν σε μέσο που περιείχε (NH4)2S04 ως πηγή αζώτου 

και γλυκόζη, κιτρικό ή πυροσταφιλικό οξύ ως πηγή άνθρακα, αλλά για την παραγωγή 

λιπάσης απαιτούνταν οργανική πηγή αζώτου (Alford και Pierce 1963). Ωστόσο, 

ορισμένες μελέτες ανέφεραν σύνθεση λιπασών από στελέχη Ρ. fluorescens χωρίς 

οργανική πηγή αζώτου (Mckellar 1986, Alford και Elliott 1960).

Μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων υδρόλυσης πρωτεϊνών χρησιμοποιήθηκε είτε ως 

πηγές άνθρακα είτε και αζώτου για την παραγωγή εξωκυτταρικών ενζύμων από 
ψυχρότροφα βακτήρια. Η πεπτόνη ήταν η περισσότερο αποτελεσματική στην αύξηση 

της σύνθεσης λιπασών από στελέχη Ρ. fragi (Lawrence και συν. 1967, Alford και 

Pierce 1963) και Ρ. fluorescens (Christen και Marshall 1984a, Alford και Elliott 1960). 

Ωστόσο, διαφορετικά είδη πεπτονών και προϊόντων διάσπασης πρωτεϊνών διέφεραν
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στην αττοτελεσματικότητα τους (Alford και Pierce 1963, Nashif και Nelson 1953a). Τα 

αμινοξέα καζεΐνης και η πρωτεόζη - πεπτόνη διέγειραν σημαντικά την παραγωγή 

λιπάσης από στέλεχος Ρ fragi (Nashif και Nelson 1953a).

Ορισμένα αμινοξέα, ως πηγές άνθρακα, αύξαναν την παραγωγή λιπασών. Η 

ασπαραγίνη, το γλουταμινικό οξύ και η γλουταμίνη αύξαναν τη σύνθεση λιπάσης από 

στέλεχος Ρ. fluorescens (Stead 1985). Οι Nashif και Nelson (1953a) βρήκαν ότι η 

τφοσθήκη λεύκινης, ισολευκίνης και βαλίνης ως πηγές αζώτου αύξανε πολύ λιγότερο 

την παραγωγή λιπάσης από στέλεχος Ρ. fragi απ’ότι η προσθήκη πεπτόνης. 

Διεγερτική επίσης επίδραση είχαν τα αμινοξέα αργινίνη, ασπαραγίνη, γλουταμινικό 

οξύ, γλουταμίνη, θρυπτοφάνη, τυροσίνη και ορνιθίνη σε στέλεχος Ρ. fluorescens 

(Stead 1985). Το ασπαραγινικό και γλουταμινικό οξύ συνήθως περιλαμβάνονται σε
"X

αντιδράσεις τρανσαμίνωσης. Έτσι, η ισχυρή διεγερτική επίδραση τους στην παραγωγή 

ενζύμων, ίσως οφείλεται στο ρόλο τους για τη σύνθεση άλλων αμινοξέων παρά ως 

κύρια συστατικά των ίδιων των ενζύμων (Alford και Pierce 1963).

Έχει όμως αναφερθεί και καταστολή της παραγωγής λιπασών από αμινοξέα. Η 

λεύκινη ή ο συνδυασμός της βαλίνης και της ισολευκίνης, μείωνε την παραγωγή 

λιπάσης από στέλεχος Ρ. fragi (Nashif και Nelson 1953a) και η αργινίνη από στέλεχος 

Ρ fluorescens (Fernandez και συν. 1990). Οι Rowe και Gilmour (1983) ανέφεραν 

μικρή παραγωγή λιπάσης από στέλεχος Ρ. fluorescens στους 7°C σε μέσο αλάτων με 

1% ισοηλεκτρική καζεΐνη ή 3% πρωτεΐνες ορού. Ωστόσο, ο συνδυασμός αυτών των 

πρωτεϊνών είχε διεγερτική επίδραση στη σύνθεση του ενζύμου. Η διέγερση αυτή 

πιθανολογήθηκε ότι οφείλεται στο συνδυασμό κάποιων αμινοξέων που υπάρχουν 

στην ισοηλεκτρική καζεΐνη και στις πρωτεΐνες του ορού.

1.15.2.3.01 ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Ενδιάμεσα προϊόντα του κύκλου του κιτρικού οξέος έδειξαν διαφορετική 

επίδραση στη σύνθεση λιπασών. Το γαλακτικό οξύ διέγειρε την παραγωγή λιπάσης 

από στέλεχος Ρ fragi (Nashif και Nelson 1953a), ενώ το κιτρικό οξύ δεν ήταν καλή 

* πηγή άνθρακα για την παραγωγή λιπάσης από το ίδιο στέλεχος (Nashif και Nelson 
1953a).

Οι Griffiths και Phillips (1984) και οι Schulte και συν. (1982) παρατήρησαν 

καταστολή παραγωγής λιπάσης από γλυκόζη ως πηγή άνθρακα σε στέλεχος 

Ρ fluorescens και Ρ  aeruginosa, αντίστοιχα. Ο Mckellar (1986) ανέφερε ότι στέλεχος
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P. fluorescens δε συνέθετε λιπάση σε Tryptose Soya Broth (TSB) μέσο (περιέχει 

γλυκόζη), πιθανόν λόγω καταστολής από γλυκόζη. Αντίθετα, οι Alford και Pierce 

(1963) ανέφεραν ότι η γλυκόζη ήταν απαραίτητη για την παραγωγή λιπάσης από 

στέλεχος Ρ. fragi.

Πολυσακχαρίτες, όπως το γλυκογόνο, αύξαναν την παραγωγή λιπάσης από 

στέλεχος Ρ. aeruginosa, αν και δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τον 

οργανισμό ως μοναδική πηγή άνθρακα και ενέργειας (Schulte και συν. 1982). Το 

γεγονός αυτό πιθανόν να οφειλόταν στη βοήθεια των πολυσακχαριτών για την 

απόσπαση της λιπάσης από την κυτταρική επιφάνεια (Stead 1986).

Λιπαρά οξέα όπως το ελαϊκό, το λινελαϊκό και το λινολενικό διέγειραν την 

παραγωγή λιπάσης από στέλεχος Pseudomonas mephitica. Επίσης άλατα ακόρεστων 

λιπαρών οξέων και λιπαρά οξέα με μακριά ανθρακική αλυσίδα είχαν ανασταλτική 

επίδραση στην παραγωγή λιπάσης από στέλεχος Ρ. fragi (Stead 1986) και στέλεχος 

Ρ. aeruginosa (Gilbert και συν. 1991a), αντίστοιχα.

Η επίδραση των τριγλυκεριδίων στην παραγωγή λιπασών από ψυχρότροφα 

βακτήρια ποικίλλει . Τα τριγλυκερίδια δεν απαιτούνταν για τη σύνθεση της λιπάσης 

από το στέλεχος Ρ. fluorescens AFT36 (Fox και Stepaniak 1983, Andersson 1980b, 

Alford και Elliott 1960, Mckellar 1986). Στέλεχος P. fragi συνέθετε λιπάση απουσία 

τριγλυκεριδίων (Lawrence και συν. 1967, Nashif και Nelson 1953a). Στέλεχος 

Ρ. fluorescens δε συνέθετε λιπάση σε μέσο με τριγλυκερίδια ως μοναδική πηγή 

άνθρακα. Ωστόσο, η προσθήκη ελαιολάδου κατά την ανάπτυξη του οργανισμού σε 

σύνθετο μέσο διέγειρε την παραγωγή λιπάσης (Bashkatova και Severina 1977). 

Αντίθετα, η προσθήκη τριελάίνης σε γάλα ανέστελλε τη σύνθεση λιπάσης από 

στέλεχος Ρ. fluorescens (Bucky και συν. 1986). Ομοίως, υψηλές συγκεντρώσεις 

τριβουτυρίνης και τριοκτανόίνης, όπως επίσης και άλλων μεγάλου μοριακού βάρους 

τριγλυκεριδίων, ανέστελλαν την παραγωγή λιπάσης από στέλεχος Ρ. fragi (Lawrence 

και συν. 1967, Nashif και Nelson 1953a). Η ποικίλη επίδραση της προσθήκης λιπιδίων 

στην παραγωγή λιπάσης από ψυχρότροφα βακτήρια, και ιδιαίτερα η παρατήρηση ότι 

οι λιπάσες παράγονται απουσία λιπιδίων, σημαίνει ότι τα λιπίδια δεν είναι αληθινοί 

επαγωγείς (Stead 1986).
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1.16.0 ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΨΥΧΡΟΤΡΟΦΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ

ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ

1.16.1. ΓΑΛΑ

Οι λιπάσες υδρολύουν το λίπος του γάλακτος και παράγουν ελεύθερα λιπαρά 

οξέα (FFA), τα οποία μεταβάλλουν τις οργανοληπτικές ιδιότητες'του γάλακτος και 

δημιουργούν προβλήματα στο άρωμα και στη γεύση των παραγομένων 

γαλακτοκομικών προϊόντων (Law 1979, Stead 1986, Andersson και συν. 1981).

Τα λιπαρά οξέα με μικρή ανθρακική αλυσίδα (4 - 8 άνθρακες) και ιδιαίτερα το 

βουτυρικό οξύ ευθύνονται κυρίως για την ταγγή γεύση στο γάλα και τα προϊόντα του, 

με ενδιάμεσου μήκους ανθρακική αλυσίδα (10-12 άνθρακες ) είναι υπεύθυνα για το 

μεγαλύτερο μέρος της σαπωνοειδούς γεύσης ενώ αυτά με 14 - 18 άνθρακες 

συνεισφέρουν λίγο στην αλλοίωση της οσμής και γεύσης ( Deeth και Fitzerald 1983, 

Andersson και συν. 1981). Τα ακόρεστα λιπαρά οξέα οξειδώνονται προς αλδεΰδες και 

κετόνες προκαλώντας χαρτονοειδή, οξειδωμένη ή μεταλλική γεύση και οσμή 

(Andersson και συν. 1981). Συνολικά FFA 1.2-1.5 meq/100gr λίπους γίνονται 

αντιληπτά με οργανοληπτική εξέταση από ειδικευμένους δοκιμαστές, και 2.0-2.2 

meq/100gr λίπους από το μέσο καταναλωτή. Σημειώνεται ότι η ευαισθησία της 

οργανοληπτικής ανίχνευσης της λιπόλυσης στο γάλα αυξάνεται με οξίνηση του ενώ 

αντίθετα μειώνεται με σύνδεση των FFA με πρωτεΐνες στο γάλα, όπως και με 

θέρμανση του γάλακτος (Stead 1986). Με προσθήκη στο γάλα, της λιπάσης στελέχους 

Ρ. fluorescens σε διάφορες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της 

τιμής οξύτητας του λίπους στο UHT γάλα. Η τάγγιση εμφανίστηκε μετά από 5 εως 14 

ημέρες στους 8°C (Andersson και συν. 1981).

Συσχετίζοντας τους πληθυσμούς των ψυχροτρόφων βακτηρίων στο νωπό γάλα 

με την απομένουσα λιπάση σε UHT γάλατα κατά τη διατήρηση τους για 4 μήνες στους 

20°C, ο' Mottar (1981) συμπέρανε ότι μόνο γάλατα με μικρούς πληθυσμούς 

ψυχροτρόφων βακτηρίων πρέπει να χρησιμοποιούνται για παρασκευή UHT γάλακτος.

 ̂Αναφέρθηκε ότι για την εμφάνιση λιπόλυσης στο γάλα απαιτείται ελάχιστος 

πληθυσμός ψυχροτρόφων βακτηρίων 106cfu/ml (Suhren και συν. 1975) ή 107cfu/m! 

(Orercast και Scean 1959, Cousins και συν. 1977). Οι Muir και Phillips (1984) 

ανέφεραν πληθυσμό ψυχροτρόφων βακτηρίων 5x106 cfu/ml ως μέγιστο αριθμό για την 

απόρριψη γάλακτος. Όμως οι Muir και συν. (1978) είχαν βρει ασήμαντη συσχέτιση των
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επιπέδων των FFA με τους συνολικούς αριθμούς ψυχροτρόφων βακτηρίων. Λιπόλυση
β *

παρατηρήθηκε μόνο σε γάλατα με πληθυσμό ψυχροτρόφων βακτηρίων >5x10 cfu/ml, 

ενώ μερικά γάλατα με πληθυσμούς 108cfu/ml δεν έδειξαν ελαττώματα γεύσης και 

αρώματος. Σε φτωχούς συσχετισμούς μεταξύ αριθμού και λιπολυτικής δραστικότητας, 

κατέληξαν και οι Gebre-Egziabher και συν. (1985), Christen και συν. (1986), Patel και 

Blankenagel (1972). Τα ψυχρότροφα στελέχη παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ως 

προς την ικανότητα τους να παράγουν λιπάσες, αλλά και ως προς τη 

θερμοανθεκτικότητα των λιπασών τους (Skura 1989, Craven και MaCauley 1992, 

Garcia και συν. 1989). Οι Shelley και συν. (1986) ανέφεραν ότι στελέχη Ρ. fragi ήταν 

περισσότερο λιπολυτικά από στελέχη Ρ. fluorescens. Επίσης οι λιπάσες που 

παράγονταν από τα στελέχη Ρ. fragi ήταν περισσότερο θερμοανθεκτικές από εκείνες 

που παράγονταν από στελέχη Ρ. fluorescens.

Οι Christen και συν. (1986) θεωρούν ότι η ενζυμική δραστικότητα έχει καλύτερη 

σχέση από τους βακτηριακούς πληθυσμούς με τη δυνατότητα διατήρησης του 

γάλακτος. Οι ίδιοι βρήκαν καλή συσχέτιση δραστικότητας λιπασών στο νωπό γάλα με 

τη λιπόλυση σε UHT γάλα. Επίσης οι τιμές οξύτητας του λίπους και η ανάπτυξη ταγγής 

γεύσης σε UHT γάλα εξαρτιόταν σημαντικά από το ποσό λιπάσης στελέχους 

Ρ. fluorescens που περιείχε το νωπό γάλα (Andersson και συν. 1981). Αντίθετα, οι 

Cromie και συν. (1989) έδειξαν ότι η συγκέντρωση FFA δε σχετιζόταν με την 

υποβάθμιση της γεύσης και του αρώματος παστεριωμένων δειγμάτων γάλακτος. Οι 

Shelley και συν. (1986) ανέφεραν ότι το ποσό λιπολυτικής δραστικότητας που 

απαιτείται για την αλλοίωση θερμικά κατεργασμένου γάλακτος και των προϊόντων του, 

εξαρτάται από τις συνθήκες διατήρησης του (χρόνος - θερμοκρασία). Αντίθετα, οι 

Adams και Brawley (1981a) υποστήριξαν ότι η θερμοκρασία διατήρησης του γάλακτος 

δεν είναι καθοριστικός παράγοντας.

Επίσης, οι βακτηριακές φωσφολιπάσες ίσως είναι σημαντικές στην αλλοίωση 

του γάλακτος. Αυτές δρουν στη λεκιθίνη και ως εκ τούτου καταστρέφουν τη μεμβράνη 

των λιποσφαιρίων και επιτρέπουν τη συσσωμάτωση του λίπους . Η φωσφολιπάση C 

είναι αυτή που κυρίως συμμετέχει στην αλλοίωση του γάλακτος. Βακτήρια που 

παράγουν τη φωσφολιπάση C ανήκουν στο γένος Pseudomonas, Alcaligenes, 

Acinetobacter, Clostridium, Serratia και Enterobacter. Οι φωσφολιπάσες πολλών 

αρνητικών κατά Gram βακτηρίων εμφανίζονται θερμοανθεκτικές σε HTST και UHT 

κατεργασίες (Griffiths 1983). Η μεμβράνη των λιποσφαιρίων του γάλακτος 

προστατεύει τα τριγλυκερίδια από τη δράση λιπολυτικών ενζύμων. Η μεμβράνη αυτή
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καταστρέφεται λόγω της δράσης των φωσφολιττασών στα ψωσφολιπίδια, αλλά και της

συνεργιστικής δράσης βακτηριακών γλυκοσιδασών και πρωτεϊνασών. Αττοτέλεσμα
αυτής της δράσης είναι η αύξηση της δραστικότητας της φυσικής λιπάσης του

γάλακτος και των λιττασών των ψυχροτρόφων βακτηρίων λόγω της έκθεσης των

τριγλυκεριδίων του λιποσφαιρίου στη δράση τους (Law 1979, Cromie 1992). Αντίθετα

οι Fitzerald και Deeth (1983) υποστήριξαν ότι η μεμβράνη του λιποσφαιρίου

προσέφερε μικρή προστασία στη δράση βακτηριακής λιπάσης, χωρίς να είναι γνωστό 
*

αν το ενζυμικό παρασκεύασμα περιείχε σημαντικές ποσότητες πρωτεϊνάσης ή και 

φωσφολιπάσης. Ο Griffiths (1983) ανέφερε ότι μόνο η δράση της φυσικής λιπάσης του 
γάλακτος αυξανόταν, και όχι η δράση της λιπάσης από στέλεχος Ρ. fluorescens από 

την παραπάνω αναφερόμενη συνεργιστική δράση.

Η φυσική λιπάση του γάλακτος προκαλεί λιπόλυση δρώντας στο λίπος του πριν 

την κατεργασία του, καθ’όσον είναι ευαίσθητη κατά τις θερμικές κατεργασίες 

(Champagne και συν. 1994). Η δράση της ποικίλλει ανάλογα με το βαθμό ανάδευσης 
που υφίσταται το γάλα κατά την παραγωγή και μεταφορά του ( Law 1979). Όταν η 

μεμβράνη των λιποσφαιρίων του γάλακτος καταστρέφεται από εκτενή ανάδευση, η 

φυσική λιπάση είναι πολύ δραστική, και θα περίμενε κάποιος να έχει μεγαλύτερη 

επίδραση από τις σχετικά μικρές ποσότητες λιπάσης που θα παράγονταν από τον 

προσδοκώμενο πληθυσμό ψυχροτρόφων στο νωπό γάλα (<107 cfu/ml) (Law 1979).

1.16.2. ΤΥΡΙΑ

Οι λιπάσες των ψυχροτρόφων βακτηρίων του νωπού γάλακτος δημιουργούν 

προβλήματα στο άρωμα και τη γεύση των τυριών (Cogan 1977, Law 1979, Downey 

1980, Cousin 1982). Αυτές κατά την τυροκόμηση συγκεντρώνονται στο τυρόπηγμα και 

πιθανόν να παραμένουν ενεργές στο τυρί για πολλούς μήνες κατά την ωρίμανσή του 
(Driessen και Stadhouders 1974, Law και συν. 1976, Champan και Sharpe 1990). 
Τάγγιση παρατηρήθηκε σε ώριμο τελεμέ που παρασκευάστηκε με γάλα διατηρημένο 

στους 4 - 5°C για 48h (Kalogridou και Alichanidis 1984). Ελαττώματα στη γεύση και 

στο άρωμα καθώς και εύθρυπτη υφή σημειώθηκε σε τυρί Cottage, που προερχόταν 

από αποβουτυρωμένο γάλα που είχε διατηρηθεί για 10 ημέρες στους 5°C (Shellhamer 
και Singh 1991). Σε τυρί Cheddar αναπτύχθηκε τάγγιση μετά από 6-8 μήνες όταν ο

πληθυσμός στελέχους Ρ. fluorescens ήταν μόνο 3-5x106 cfu/ml στο γάλα πριν την
✓

παστερίωση του (Law 1979). Πληθυσμός ψυχροτρόφων 1x105 cfu/ml ήταν αρκετός για

9



54

να αλλοιώσει τη γεύση και το άρωμα τυριού Cheddar σε 180 ημέρες (Najim και White 

1990). Οι Banks και συν. (1988) παρατήρησαν τάγγ·ιση σε διάφορα δείγματα τυριών 
σε 6 μήνες, όταν τα ψυχροτρόφα βακτήρια στο γάλα ήταν μόνο 103 - 104 cfu/ml. Ο 

συντελεστής συσχέτισης μεταξύ FFA και βαθμού αλλοίωσης ήταν μεγαλύτερος αττ'ότι 

μεταξύ αριθμού ψυχροτρόφων βακτηρίων και βαθμού αλλοίωσης (Kormos 1988). Οι 

Roussis και συν. (1988a) παρατήρησαν αυξημένα επίπεδα FFA σε τυρί φέτα, όχι 
όμως και οργανοληπτική υποβάθμιση του τυριού με ενοφθαλμισμό του προς 
τυροκόμηση γάλακτος με στέλεχος Ρ. fluorescens (107 cfu/ml).

1.16.3. ΑΛΛΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η πιθανότητα υποβάθμισης της κρέμας από λιπάσες ψυχροτρόφων βακτηρίων 

είναι μεγάλη λόγω της υψηλής συγκέντρωσης της σε λίπος. Το πρόβλημα της 
λιπόλυσης ίσως επιδεινώνεται, λόγω της συσσώρευσης της λιπάσης στη λιπαρή φάση 

του γάλακτος (Downey 1980). Κρέμες που παρασκευάστηκαν από γάλα που περιείχε 

υψηλές συγκεντρώσεις λιπάσης λόγω της ανάπτυξης ψυχροτρόφων βακτηρίων, 

τάγγισαν κατά τη διατήρηση τους (Davis 1981).

Ενώ οι πρωτεϊνάσες των ψυχροτρόφων βακτηρίων δε φαίνεται να επιδρούν 

στην ποιότητα του βουτύρου (μικρή συγκέντρωση πρωτεϊνών), αυτό υφίσταται 
μεταβολές στη γεύση και το άρωμα του λόγω της λιπολυτικής δράσης (White και 

Marshall 1973, Champagne και συν. 1994). Βούτυρο παρασκευασμένο από κρέμα 

που περιείχε λιπάση Pseudomonas spp. τάγγισε κατά την αποθήκευση του στους 5°C 

μετά 2 ημέρες (Kishonti και Sjostrom 1970), και ακόμη κατά την αποθήκευση του 

στους -10°C μετά 60 ημέρες (Nashif και Nelson 1953b).
Λόγω της ικανότητας των θερμοανθεκτικών λιπασών των ψυχροτρόφων 

βακτηρίων να παραμένουν ενεργές σε χαμηλές ενεργότητες. vspou(aw), η παρουσία 

λιπάσης σε σκόνη γάλακτος μπορεί να προκαλέσει ελαττώματα στα τρόφιμα που 

προστίθεται η σκόνη, αν αυτά περιέχουν λίπος και διατηρούνται επί μακράν (Kishonti 

1975).
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1.17.ΜΗΧΑΝΙΣΜ0Ι ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ 

~ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑ

Η σύνθεση εξωκυτταρικών ενζύμων καταστέλλετε» και εττάγεται από μια μεγάλη 

ποικιλία ενώσεων όπως υδατάνθρακες, ενδιάμεσα προϊόντα του κύκλου του κιτρικού 

οξέος, πρωτεΐνες, αμινοξέα.
* Το επικρατέστερο μοντέλο ρύθμισης της σύνθεσης εξωκυτταρικών 

πρωτεϊνασών έχει προταθεί από τον Harder (1979), ενώ κάτι παρόμοιο δεν έχει 

αναφερθεί για τις λιπάσες. Ωστόσο, το μοντέλο αυτό βρίσκει εφαρμογή σε πολλές 

περιπτώσεις σύνθεσης λιπασών από βακτήρια. Σύμφωνα με αυτό, η ρύθμιση της 
παραγωγής εξωκυπαρικών ενζύμων βασίζεται στην καταβολική καταστολή είτε και 

στην καταστολή τελικού προϊόντος (end-product repression) και στην επαγωγή 

(induction).

Η σημασία της καταβολικής καταστολής έχει τονιστεί ιδιαίτερα διότι φαίνεται να 

είναι ένας από τους κυριώτερους παράγοντες ρύθμισης της ενζυμικής παραγωγής 

(Priest 1977, Mckellar 1989). Πράγματι, έχει εκτενώς παρατηρηθεί καταβολική 

καταστολή σύνθεσης πρωτεϊνασών και λιπασών από εύκολα μεταβολίζουσες πηγές 

άνθρακα, όπως γλυκόζη, ενδιάμεσα του κύκλου Krebs, αμινοξέα και οργανικά οξέα 

(Fairbairn και Law 1987, Whooley και συν. 1983, O’Reilly και Day 1983, Mckellar 
1982, Griffiths και Phillips 1984, Boguslawski και συν. 1983).

Η πρωτεϊνάση από το στέλεχος Ρ. fluorescens NCDO 2085 παραγόταν σε μέσο που 

περιείχε πρωτεΐνη κάτω από συνθήκες περιορισμένου άνθρακα και όχι περιορισμένου 

αζώτου σε συνεχή καλλιέργεια (Fairbairn και Law 1986a), δηλώνοντας έτσι ότι η 

λειτουργία της πρωτεϊνάσης ήταν να εφοδιάζει άνθρακα και ενέργεια στον οργανισμό 

παρά αμινοξέα για σύνθεση πρωτεϊνών κάτω από συνθήκες περιορισμένου άνθρακα. 

Οι McDonald και Chambers (1966) έδωσαν τον ίδιο ρόλο σε πρωτεϊνάση από 

Micrococcus spp. Όμως το φαινόμενο αυτό δε φαίνεται να είναι γενικό, αφού έχει 

αναφερθεί υψηλή παραγωγή ενζύμων με πηγή άνθρακα γλυκόζη ή ενδιάμεσα του
4

κύκλου του κιτρικού οξέος (Priest 1977, Fairbairn και Law 1987, Nigam και συν. 1981, 

Zahran και συν. 1992). Οι Whooley και συν. (1983) ανέφεραν ότι η πρωτεϊνάση 

στελέχους Ρ. aeruginosa παραγόταν σε συνεχή καλλιέργεια κάτω από συνθήκες 

περιορισμένου αζώτου. Επίσης, η παραγωγή πρωτεϊνάσης από στέλεχος 

Ρ< fluorescens δεν επηρεαζόταν από περίσσεια πυροσταφυλικών σε στατική 

καλλιέργεια (Mckellar και Cholette 1984). Οι Fairbairn και Law (1987) παρατήρησαν
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καταβολική καταστολή πρωτεϊνάσης από στέλεχος Ρ. fluonescens με υψηλές
Λ

συγκεντρώσεις πυροσταφιλικών. Η υψηλή παραγωγή ένζυμων με τέτοιες πηγές 

άνθρακα μπορεί να οφείλεται σε μείωση της καταβολικής καταστολής, λόγω μείωσης 

της συγκέντρωσης του υποστρώματος που την προκαλεί (Priest 1977, Fairbaim και 
Law 1986a) ή και σε άλλους παράγοντες που πιθανόν συμμετέχουν στην ενζυμική 
σύνθεση (Mckellar 1989).

Τα προϊόντα της δράσης των εξωκυτταρικών ένζυμων ίσως καταστέλλουν τη 
σύνθεση τους, με τρόπο όμοιο με εκείνον της καταστολής ενδοκυπαρικών αναβολικών 

ενζύμων από τα τελικά προϊόντα τους (Priest 1977). Διάφορα αμινοξέα ή και πεπτίδια 

κατέστελλαν την παραγωγή εξωκυτταρικών πρωτεϊνασών και λιπασών από 

Pseudomonas spp. (Fairbaim και Law 1987, Fernandez και συν. 1990, Nigam και 

συν. 1981, Himelbloom και Hassan 1986, Jaspe και συν. 1994). Στις περισσότερες 

περιπτώσεις η παραπάνω καταστολή δε διευκρινίζεται αν οφείλεται σε καταβολική 

καταστολή ή σε καταστολή τελικού προϊόντος (Fairbaim και Law 1987). Όλα τα 

αμινοξέα δεν καταστέλλουν στον ίδιο βαθμό την ενζυμική παραγωγή από το ίδιο 
στέλεχος ούτε ίδια αμινοξέα καταστέλλουν τη σύνθεση ενζύμων από διαφορετικά 

στελέχη (Priest 1977). Επίσης η καταστολή από αμινοξέα εξαρτάται σημαντικά και 

από τη συγκέντρωση τους (Priest 1977, Mckellar 1982, Sakai 1985). Ορισμένα 

ενζυμικά συστήματα που είναι υπεύθυνα για τον εφοδιασμό αζώτου στα κύτταρα, 

καταστέλλονται παρουσία καλών πηγών αζώτου. Οι πρωτεΐνες είναι εξαιρετικές πηγές 

αζώτου για οργανισμούς που παράγουν εξωκυτταρικές πρωτεϊνάσες. Έτσι, θα ήταν 

πλεονέκτημα για έναν οργανισμό να παράγει πρωτεϊνάση μαζί με τα άλλα άζωτο- 

καταβολικά ένζυμα που βρίσκονται κάτω από άζωτο-καταβολική καταστολή. Ωστόσο, 
δεν είναι ακόμη γνωστό αν η παραγωγή εξωκυτταρικών πρωτεϊνασών βρίσκεται κάτω 

από παρόμοιο έλεγχο, αν και έχει παρατηρηθεί καταστολή από αμινοξέα ή ανόργανο 
άζωτο (Fairbaim και Law 1986a). Σε καταβολική καταστολή αζώτου φάνηκε ότι 

οφειλόταν η μείωση της ενζυμικής παραγωγής από ψυχρότροφα βακτήρια, όταν η 

προσθήκη ανοργάνου αζώτου σε μέσο που περιείχε ήδη οργανική πηγή, αύξανε την 
ανάπτυξη των βακτηρίων. Το ανόργανο άζωτο καταναλωνόταν πιο γρήγορα απ’ότι το 

οργανικό άζωτο από τους συγκεκριμένους οργανισμούς (Keen και Williams 1967. 

O’Reilly και Day 1983).
Τα καταβολικά ένζυμα ελέγχονται από ένα μηχανισμό επαγωγής ο οποίος 

περιλαμβάνει την παραγωγή ενός ένζυμου μόνο παρουσία του υποστρώματος του ή 
παρόμοιων χημικών ενώσεων (substrate induction), και την επαγωγή του ενζύμου
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από προϊόντα της δράσης του (end-production) (McDonald και Chambers 1966). Τα 

ένζυμα χαρακτηρίζονται ως «επαγώμενα» (inducible) (παράγονται μόνο παρουσία 

του υποστρώματος τους), «συνθετικά» (constitutive) (παράγονται πάντα 

ανεξάρτητα των συνθηκών ανάπτυξης) και «μερικώς συνθετικά» (partially 

constitutive) (ελέγχονται από το μηχανισμό επαγωγής τελικού προϊόντος).

Τα εξωκυτταρικά ένζυμα δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως επαγώμενα αλλά 

μήΜον ως μερικώς συνθετικά, αφού οι περισσότερες μελέτες αναφέρουν ότι τα 

υποστρώματα τους (πρωτεΐνες-λιπίδια) δεν είναι απαραίτητα για την παραγωγή τους 

(Whooley και συν. 1983, Priest 1977, Keen και Williams 1967, Litchfield και Prescott 

1970, Mckellar 1989. Nashif και Nelson 1953a, Alford και Elliott 1960, Andersson 

1980b, Jonnson και Snygg 1974, Mckellar 1986, Zahran και συν. 1992). Επίσης, η 

επαγωγή >ης σύνθεσης τους από αμινοξέα συνηγορεί στο παραπάνω (Alford και 

Pierce 1963, Mckellar 1982, Mckellar και Cholette 1985b, Fairbaim και Law 1987).

Ακόμη, λόγω της αδυναμίας πολλών βακτηρίων να παράγουν εξωκυτταρικά 

ένζυμα σε μέσα χωρίς οργανική πηγή αζώτου, τα ένζυμα αυτά δεν μπορούν να 
χαρακτηρισθούν ως συνθετικά (Fairbaim και Law 1987, Mckellar 1982). Σε πολλές 

περιπτώσεις η επαγωγή πρωτεϊνασών από διάφορες πρωτεΐνες αποδόθηκε στις 

μικρού μοριακού βάρους οργανικές ενώσεις αζώτου, που προήλθαν από τη διάσπαση 

τους (Priest 1977, Rowe και Gilmour 1983, Sakai 1985, Law 1979).

Σε γενικές γραμμές, οι σύνθετες πηγές αζώτου αλλά και τα αμινοξέα, ποικίλλουν ως 

προς την επίδραση τους στη σύνθεση πρωτεϊνασών. Αυτό μπορεί να οφείλεται στις 

διαφορετικές συγκεντρώσεις των αμινοξέων, είτε σε διαφορετικές πρωτεΐνες που 

μπορούν να επάγουν ή να καταστείλλουν την ενζυμική παραγωγή (O’Reilly και Day 
1983, Mckellar 1982).

Ενώ είναι πιθανό οι παραπάνω μηχανισμοί να ρυθμίζουν την παραγωγή 

εξωκυτταρικών ενζύμων, άλλοι παράγοντες όπως ο περιορισμός ή η περίσσεια 

θρεπτικών συστατικών και η συσχέτιση που μπορεί να έχουν με την ενεργειακή 

κατάσταση των κυπάρων, ίσως επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό την ενζυμική 

παραγωγή (Whooley και συν. 1983, O’Reilly και Day 1983, Wiersma και συν. 1978, 
Mckellar και Cholette 1984, Jaspe και συν. 1994, Fernandez και συν. 1990).
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1.18. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
J»

Το αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η παραγωγή γνώσης η οποία να 

βοηθήσει στην επιλογή κάποιων μεθόδων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 

που δημιουργούν τα ψυχρότροφα βακτήρια, με τη δράση των εξωκυτταρικών 

πρωτεϊνασών και λιπασών που παράγουν, σε προϊόντα γάλακτος.

Στα πλαίσια αυτού του αντικειμένου μελετήθηκαν τα παρακάτω:·

1. Η παραγωγή εξωκυπαρικών πρωτεϊνασών και λιπασών από ψυχρότροφα βακτήρια 

γάλακτος σε συνάρτηση με την ανάπτυξη τους, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και 

ψυγείου, ούτως ώστε να είναι πιό εύκολος ο έλεγχος της δράσης των ψυχροτρόφων 

βακτηρίων.

2. Η επίδραση διαφόρων παραμέτρων, ήτοι αερισμού, προσθήκης σιδήρου,. 

προσθήκης ασκορβικού οξέος, και προσθήκης υπεροξειδίου του υδρογόνου, στην 

ανάπτυξη και παραγωγή εξωκυτταρικών ενζύμων από ψυχρότροφα στελέχη, ούτως 

ώστε να μπορεί να γίνει αποτίμηση της ενδεχόμενης συνεισφοράς τους στον έλεγχο 

της δράσης των ψυχροτρόφων βακτηρίων.

3. Η πειραματική εφαρμογή υποπαστεριωτικής κατεργασίας στο πρόβειο γάλα, προς 

αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της στον έλεγχο της πρωτεόλυσης και λιπόλυσης 

του, κατά τη διατήρηση του.
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

2.1. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΨΥΧΡΟΤΡΟΦΩΝ 

ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τα στελέχη που χρησιμοποιήθηκαν απομονώθηκαν από νωπό γάλα. Τα 

δείγματα λαμβάνονταν υπό ασηπτικές συνθήκες και διατηρούνταν στους 4°C (από την 

περιοχή της Ηπείρου).
Τα δείγματα καλλιεργούνταν σε θρεπτικό άγαρ για την ανάπτυξη των 

ψυχροτρόφων βακτηρίων. Χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της ενσωμάτωσης και ως 

αραιωτικό το NaCI 9°/oo(w/v). Ακολουθούσε επώαση των τρυβλίων στους 7°C. Η λήψη 

μεμονωμένης αποικίας γινόταν από τρυβλίο με μικρό αριθμό αποικιών με μεταφορά 

σε θρεπτικό ζωμό και επώαση στους 25°C για 24h. Ο καθαρισμός γινόταν με 

γραμμωτή διασπορά από το θρεπτικό ζωμό σε θρεπτικό άγαρ. Μετά από επώαση 

στους 30°C για 48h λαμβανόταν μεμονωμένη αποικία και μεταφερόταν σε θρεπτικό 

ζωμό.

Τα στελέχη διατηρούνταν σε κεκλιμένα θρεπτικού άγαρ στους 4°C και 

ανακαλλιεργούνταν μηνιαίως.

Ο χαρακτηρισμός των απομονωμένων στελεχών γινόταν χρησιμοποιώντας το 

API 20 ΝΕ σύστημα (LA BALME LES GROTTES 38390 MONTALIEU VERCIEU, 
FRANCE).

Η πρωτεολυτική δράση ελεγχόταν με τη μέθοδο της διάχυσης σε τρυβλία 

χρησιμοποιώντας άγαρ αποβουτυρωμένου γάλακτος ως υπόστρωμα (Hamgan και 
McCance 1976).

Ο ενοφθαλμισμός γινόταν με γραμμωτή διασπορά και η επώαση των τρυβλίων στους 
25°C και 5°C.

Η λιπολυτική δράση ελεγχόταν με τη μέθοδο της διάχυσης σε τρυβλία 

χρησιμοποιώντας άγαρ τριβουτυρίνης ως υπόστρωμα (Hamgan και McCance 1976).

Η δραστικότητα πρωτεϊνάσης και λιπάσης διαπιστωνόταν από τη δημιουργία διαυγούς 

^ζώνης γύρω από την ανάπτυξη των βακτηρίων, που προέκυτπε από την υδρόλυση 
των πρωτεϊνών και του λίπους αντίστοιχα.

Για την ανάπτυξη των στελεχών μετριόταν η συγκέντρωση των κυπάρων με την 
τεχνική της ενσωμάτωσης.
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Για την αραίωση των δειγμάτων χρησιμοποιούνταν το αραιωτικό NaCI 9°/oo(w/v) ενώ 

ως θρεπτικό υπόστρωμα το Plate Count Agar (PCA).

Η επώαση των τρυβλίων κατά τον προσδιορισμό της ανάπτυξης των στελεχών 

γινόταν στους 32+1°C για 48h.

Τα αποτελέσματα εκφράζονταν σε cfu / ml δείγματος.

2.2. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΖΥΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πριν από κάθε χρήση τα βακτήρια προκαλλιεργούνταν δύο φορές στο 

κατάλληλο θρεπτικό υλικό στους 25°C για 24h. Ακολουθούσε 1000 φορές αραίωση 

της καλλιέργειας με ανεμβολίαστο θρεπτικό υλικό και ενοφθαλμισμός 1% στην τελική 

καλλιέργεια.

Με την παραπάνω διαδικασία ο αρχικός αριθμός κυττάρων στις καλλιέργειες ήταν 

περίπου 103cfu/ml.

Τα πειράματα πραγματοποιούνταν σε δοκιμαστικούς σωλήνες με 10.0ml 

θρεπτικού υλικού είτε σε κωνικές φιάλες με 50, 100 ή 250ml θρεπτικού υλικού.

Μετά την επώαση των καλλιεργειών ακολουθούσε φυγοκέντρηση (4000Xg για15ιτιϊπ) 

και στα προκύτττοντα υπερκείμενα μετριούνταν οι ενζυμικές δραοτικότητες.

Για τη μέτρηση της πρωτεολυτικής δραστικότητας το μίγμα της ενζυμικής 

αντίδρασης προέκυπτε με ανάμιξη 0.5ml ενζυμικού παρασκευάσματος , 2.0ml δ/τος 

ολικής καζεΐνης (C 3400, Sigma Chemical Co., st Louis, Ml, USA) (10mg/ml σε 0.1 M 

ρυθμιστικό διάλυμα ΚΗ2Ρ04 / Κ2ΗΡ04, pH=7.0) και 1.0ml από το παραπάνω 

ρυθμιστικό διάλυμα. Το μίγμα επωαζόταν στους 37°C για 4h. Μετά την επώαση 

γινόταν προσθήκη 3.5ml τριχλωροξικού οξέος(ΤΌΑ) 40g/l και μετά από παραμονή 

30min σε θερμοκρασία δωματίου διηθούνταν με φίλτρα Whatman Νο1. Στο διήθημα 

από TCA προσδιοριζόταν η πρωτεολυτική δραστικότητα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 

της ο-φθαλδιαλδεΰδης (ΟΡΑ) (Church και συν. 1983). Για τη μέτρηση της 
πρωτεόλυσης, 150μΙ διηθήματος προσθέτονταν σε 3.0ml αντιδραστηρίου 

ο-φθαλδιαλδεΰδης και μετά από παραμονή 2.5min σε θερμοκρασία δωματίου 

μετριόταν η απορρόφηση στα 340nm σε φασματοφωτόμετρο LKB 4057. Το τυφλό 

της μεθόδου παρασκευαζόταν προσθέτοντας το διάλυμα TCA στο μίγμα της ενζυμικής 

αντίδρασης χωρίς επώαση.
Η πρωτεολυτική δραστικότητα εκφραζόταν σε μονάδες/ml ενζυμικού 

παρασκευάσματος. Ως μονάδα ορίστηκε το ποσό του ενζύμου που απαιτούνταν για να
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απελευθερώσει αζωτούχα συστατικά διαλυτά σε 2% (w/v) τριχλωροξικό οξύ 

συγκέντρωσης ισοδύναμης με 5μΜ γλυκίνης υπό τις συνθήκες προσδιορισμού της 

πρωτεολυτικής δραστικότητας.
Η λιπολυτική δραστικότητα προσδιοριζόταν με την τροποποιημένη μέθοδο 

διάχυσης της τριβουτυρίνης - άγαρ (Lawrence 1967b) όπως περιγράφεται από τους 

Fox και Stepaniak (1983). 0.25% τριβουτυρίνης γαλακτωματοποιούνταν σε θερμό 

καθαρό άγαρ 1.5% και ρυθμίζονταν σε ρΗ=8.0 με 0.1 Μ ρυθμιστικό διάλυμα 

Κ2ΗΡΟ4/ΚΗ2ΡΟ4 χρησιμοποιώντας μίξερ (6000 rpm). Στο θερμό γαλάκτωμα 
προσθέτονταν 0.025% ΝαΝ3. Στη συνέχεια γινόταν απαέρωση και 15ml του μίγματος 

τοποθετούνταν σε τρυβλία (85mm διαμέτρου). Έπειτα δημιουργούνταν οπές 

διαμέτρου 9mm στις οποίες τοποθετούνταν 10ΟμΙ ενζυμικού παρασκευάσματος. Η 

επώαση των τρυβλίων γινόταν στους 32°C για 24h. Η ενζυμική δραστικότητα 

εκφραζόταν σε μονάδες διάχυσης που ισοδυναμούσαν με το μικρότερο βαθμό 

αραίωσης του ενζυμικού παρασκευάσματος που δεν έδινε ευκρινή ζώνη υδρόλυσης.

Οι αναφορές σε μέγιστη παραγωγή πρωτεϊνασών και λιπασών αφορούν 

μετρήσεις πρωτεολυτικής και λιπολυτικής δραστικότητας σε υπερκείμενα καλλιεργειών 

που βρίσκονταν στη στατική φάση ανάπτυξης.

Για τη μελέτη της επίδρασης του ασβεστίου και της καζεΐνης στην παραγωγή 

πρωτεϊνασών και λιπασών από τα στελέχη Ρ. fluorescens MR1 και Flavobacterium 

MTR3 όταν αναπτύσσονταν σε θρεπτικό ζωμό, υδατικό διάλυμα 45mg/l CaCI22H20 

και ολική καζεΐνη 0.25%(w/v) σε ρυθμιστικό διάλυμα 0.1 Μ Κ2ΗΡΟ4/ΚΗ2ΡΟ4 ρΗ=7.0, 

προσθέτονταν στο μέσο ανάπτυξης. Όταν η προσθήκη CaCI22H20 δεν γινόταν από 

την αρχή στην καλλιέργεια, αποστειρωνόταν μόνο του στους 121°C για 20min.

Οι ενζυμικές δραστικότητες προσδιορίζονταν όπως παραπάνω.

Όταν η προσθήκη ασβεστίου γινόταν σε υπερκείμενο καλλιέργειας, η διαδικασία ήταν 

η ακόλουθη: αναμιγνύονταν 0.4 ml υπερκείμενου με 0.1ml CaCI2'2H20  και

επωάζονταν στους 37°C για 30min. Ακολουθούσε προσθήκη 2.0ml ολικής καζεΐνης 

(10mg/ml) και επώαση στους 37°C για 4h. Μετά την προσθήκη 2.5ml τριχλωροξικού 

οξέος 40g/l, η διαδικασία καθώς και η μέτρηση της πρωτολυτικής δραστικότητας ήταν 
^όμοια με αυτή που περιγράφηκε παραπάνω.

Υπερκείμενα και διαπιδυμένα υπερκείμενα καλλιεργειών των στελεχών 

Ρ. fluorescens MR1 και Flavobacterium MTR3 σε αποβουτυρωμένο γάλα, θρεπτικό 

ζωμό+Ca2* και θρεπτικό ζωμό δοκιμάστηκαν για την ευαισθησία τους σε αναστολείς 

και θερμικές κατεργασίες. Τα υπερκείμενα των καλλιεργειών υφίσταντο διαπίδυση σε
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ρυθμιστικό διάλυμα 0.1 Μ Κ2ΗΡΟ4/ΚΗ2ΡΟ4, ρΗ=7.0 στους 5°C για 48h με μεμβράνες 
διαπίδυσης (Visking Dialysis Tubing 20/32, d=16mm, όριο αποκλεισμού: τα 10000 Da, 

Όγκος υπερκειμένου/Όγκο ρυθμιστικού διαλύματος=50/1000, τέσσερις αλλαγές 

ρυθμιστικού διαλύματος ημερησίως). Όταν ήταν απαραίτητο, τα διαπιδυμένα 

υπερκείμενα συμπυκνώνονταν χρησιμοποιώντας πολυαιθυλενογλυκόλη (MG>17000, 

Type 20000, Cart Roth D75 Karlsruhe).

Η ανάδευση των καλλιεργειών πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας 

αναδευόμενο υδατόλουτρο στα 60 rpm.

Η προσθήκη σιδήρου γινόταν πριν την αποστείρωση με τη μορφή των αλάτων 

του, FeSO4 7H2O(50pM), FeCl3 6H2O(50pM) ώστε να αυξήσει τον περιεχόμενο σίδηρο 

στο αποβουτυρωμένο γάλα κατά 2.8mg/l. Παρόμοια ποσότητα Fe(lll) στο γάλα 

καθυστερούσε την παραγωγή πρωτεϊνάσης και λιπάσης από στέλεχος Ρ. fluorescens 

(Fernandez και συν. 1992).

Το ασκορβικό οξύ αποστειρωνόταν με φίλτρα Sartorius 0.45μπη και ακολούθως 

γινόταν η προσθήκη του στο αποβουτυρωμένο γάλα ώστε το περιεχόμενο του σε 

ασκορβικό οξύ να είναι 50mg/100ml. Αυτή η υψηλή συγκέντρωση χρησιμοποιήθηκε 

για να τονιστεί οποιαδήποτε επίδραση του στην παραγωγή εξωκυπαρικών ενζύμων 

(Rosenthal και συν. 1993).

Το Η2Ό2 (0.005%) αποστειρωνόταν και κατόπιν γινόταν η προσθήκη του στο
a

κατάλληλο θρεπτικό υλικό.

2.3. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Οι θερμικές κατεργασίες πραγματοποιούνταν επωάζοντας 1.5ml ενζυμικού 

παρασκευάσματος σε σωληνάκια με βιδωτό πώμα (πάχος τοιχώματος 1mm) τα οποία 

τοποθετούνταν σε υδατόλουτρο που είχε ρυθμιστεί στην επιθυμητή θερμοκρασία.

Μια διόρθωση γινόταν με βάση το χρόνο που απαιτούνταν ώστε το ενζυμικό 

παρασκεύασμα να αποκτήσει την επιθυμητή θερμοκρασία. Ο χρόνος αυτός (come up) 
υπολογίστηκε ότι ήταν 2min. Οι πρωτεολυτικές δραστικότητες προσδιορίστηκαν 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ΟΡΑ όπως περιγράφηκε παραπάνω.

Σε αυτήν την περίπτωση, οι λιπολυτικές δραστικότητες προσδιορίστηκαν με την 

τροποποιημένη μέθοδο των Winkler και Stuckman όπως περιγράφηκε από τους 

Kordel και συν. (1991). Ένα ml κατάλληλα αραιωμένου ενζυμικού παρασκευάσματος 

προσετίθετο σε 2.0ml διαλύματος υποστρώματος. Το διάλυμα που αποτελούνταν από
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1 μέρος διαλύματος Α και 9 μέρη διαλύματος Β παρασκευαζόταν λίγο πριν 

χρησιμοποιηθεί η μέθοδος. Το διάλυμα Α περιείχε 16.5mM π-νιτροφαινυλο-παλμιτικό 

εστέρα (ρΝΡΡ) που διαλύονταν σε 2-προπανόλη με υπερήχους. Το διάλυμα Β 
αποτελούνταν από 50mM τρις-(υδροξυμεθυλο)-μεθυλαμίνη (Tris)-HCI ρυθμιστικό 

διάλυμα (ρΗ=8.0) που περιείχε 0.4% Triton Χ-100 και 0.1% αραβικό κόμμι. Μετά από 

30min επώασης στους 37°C μετριόταν η απορρόφηση στα 410nm. Το τυφλό 

παρασκευαζόταν χρησιμοποιώντας ενζυμικό παρασκεύασμα που περιείχε · 50mM 

EDTA.
Κατά τη μελέτη της επίδρασης του ασβεστίου στην πρωτεολυτική και λιπολυτική 

δραστικότητα στις θερμικές κατεργασίες των διαπιδυμένων υπερκειμένων, η 
διαπίδυση γινόταν σε ρυθμιστικό διάλυμα Tris-HCI (ρΗ=7.0). Στη συνέχεια, σε 0.8ml 

διαπιδυμένου υπερκειμένου προσθέτονταν 0.2ml υδατικού διαλύματος CaCI2.2H20 

50mM και ακολουθούσε επώαση για 30min στους 37°C. Αμέσως μετά 

πραγματοποιούνταν η θερμική κατεργασία.

Οι πρωτεολυτικές δραστικότητες, μετά την επώαση 0.5ml ενζυμικού 

παρασκευάσματος με 2.0ml ολικής καζεΐνης (10mg/ml σε 0.1 Μ Tris-HCI ρυθμιστικό 

διάλυμα, ρΗ=7.0) στους 37°C για 4h και την προσθήκη 2.5ml τριχλωροξικού οξέος 

40g/l, προσδιορίζονταν στο διήθημα από TCA με τη μέθοδο Lowry (Lowry και συν. 

1951). Το τυφλό παρασκευάστηκε προσθέτοντας διάλυμα TCA στο μίγμα της 

αντίδρασης χωρίς επώαση.

Ως μονάδα πρωτεϊνάσης ορίστηκε το ποσό ενζύμου που απελευθέρωσε συγκέντρωση 

αζωτούχων συστατικών διαλυτών σε 2% TCA ισοδύναμη με 1μρ BSA/ml στις 

συνθήκες προσδιορισμού της πρωτεολυτικής δραστικότητας.

Οι λιπολυτικές δραστικότητες προσδιορίζονταν χρησιμοποιώντας π-νιτροφαινυλο- 

παλμιτικό εστέρα ως υπόστρωμα όπως περιγράφηκε παραπάνω.

Για να μελετηθεί η επίδραση του EDTA στην πρωτεολυτική δραστικότητα των 

διαπιδυμένων υπερκειμένων 0.25ml ενζυμικού παρασκευάσματος αναμιγνύονταν με 

0.25ml διαλύματος EDTA (20mM σε 0.1 Μ ρυθμιστικό διάλυμα Κ2ΗΡΟ4/ΚΗ2ΡΟ4 

ρΗ=7.0) και μια προεπώαση στους 37°C για 30min λάμβανε χώρα πριν την προσθήκη 

1.5ml ολικής καζεΐνης (10mg/ml σε 0.1 Μ από το παραπάνω ρυθμιστικό διάλυμα).

Μετά την προσθήκη 2.0ml διαλύματος TCA, οι πρωτεολυτικές δραστικότητες 
προσδιορίζονταν με τη μέθοδο ΟΡΑ όπως περιγράφηκε παραπάνω.

Για να μελετηθεί η επίδραση του EDTA στις λιπολυτικές δραστικότητες 0.8ml 

ενζυμικού παρασκευάσματος προεπωάζονταν με 0.2ml διαλύματος EDTA (50mM σε
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0.1 Μ ρυθμιστικό διάλυμα Tris-HCI ρΗ=7.0) για 30min στους 37°C. Ακολούθως οι 

λιπολυτικές δραστικότητες προσδιορίζονταν χρησιμοποιώντας π-νιτροφαινυλο- 

παλμιτικό εστέρα ως υπόστρωμα όπως περιγράφηκε παραπάνω.

2.4. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Το νωπό πρόβειο γάλα που χρησιμοποιήθηκε ήταν πρωινής άμελξης και 

λαμβάνονταν από το Γεωργικό Ερευνητικό Σταθμό Ιωαννίνων και τη 

Γαλακτοβιομηχανία Ηπείρου ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε..

Οι θερμικές κατεργασίες γάλακτος σε εργαστηριακή κλίμακα εκτελέστηκαν 

επωάζοντας 6.0ml νωπού γάλακτος δοκιμαστικούς σωλήνες με βιδωτό πώμα (10cm X 

12mm εσωτερική διάμετρος, 1mm πάχος τοιχώματος) τοποθετημένους σε 

υδατόλουτρο το οποίο είχε ρυθμιστεί στην επιθυμητή θερμοκρασία για διάφορα 

χρονικά διαστήματα.
Μετά την κατεργασία οι σωλήνες ψύχονταν αμέσως με βύθιση τους σε παγόλουτρο.

Για τις θερμικές κατεργασίες σε ημιβιομηχανική κλίμακα χρησιμοποιήθηκε το 

συγκρότημα Pasilac pilot unit (Τype Τ4, Pasilac Therm A/S, Kolding, Denmark).

Σε αυτές τις περιπτώσεις το νωπό γάλα τυποποιούνταν σε 6.1% λίπος, όπως 

συνήθως χρησιμοποιείται για την παρασκευή τυριού, και η κατεργασία που
.j

χρησιμοποιούνταν ήταν 63°C/60sec. Αυτή η κατεργασία εφαρμοζόταν είτε ξεχωριστά 

είτε σε συνδυασμό με τη διατήρηση του γάλακτος υπό ψύξη (3-4°C, 72h) και 

παστερίωση (72°C/15sec). Στη δεύτερη περίπτωση τα γάλατα που χρησιμοποιούνταν 

ως τυφλά, διατηρούνταν στους 3-4°C, 72h και μετά παστεριώνονταν στους 

72°C/15sec, (Ψύξη-Παστερίωση, Ψ-Π γάλατα). Η υποπαστερίωση εφαρμοζόταν είτε 

πριν είτε μετά από τη διατήρηση του γάλακτος υπό ψύξη. Τα Θ-Ψ-Π (Θέρμανση-Ψύξη- 

Παστερίωση) γάλατα θερμαίνονταν στους 63°C/60sec και μετά διατηρούνταν υπό 

ψύξη και παστεριώνονταν όπως παραπάνω. Τα Ψ-Θ-Π (Ψύξη-Θέρμανση- 

Παστερίωση) γάλατα διατηρούνταν στους 3-4°C για 72h, θερμαίνονταν (63°C/60sec) 

και έπειτα παστεριώνονταν (72°C/15sec).

Όλα τα πειράματα έγιναν εις τετραπλούν και τα αποτελέσματα που αναφέρονται 

είναι οι μέσοι όροι των τεσσάρων επαναλήψεων.

Τα δεδομένα αναλύθηκαν στατιστικά χρησιμοποιώντας το paired test ( Συγκρίσεις 
κατά ζεύγη) ( Παπαϊωάννου και Λουκάς 1990).
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Ο προσδιορισμός του πληθυσμού των ψυχροτρόφων βακτηρίων του γάλακτος 

γινόταν με τη μέθοδο της πρότυπης αρίθμησης σε τρυβλία, με την τεχνική της 

ενσωμάτωσης. Για την αραίωση των δειγμάτων χρησιμοποιούνταν NaCI 9°/00 (w/v) ως 

αραιωτικό και το Plate Count Agar ως υπόστρωμα. Η επώαση των τρυβλίων γινόταν 

στους 7°C για 10 ημέρες (I.D.F.,1981).

Η πρωτεόλυση του γάλακτος προσδιοριζόταν μετρώντας τα διαλυτά σε 7.5% 

τριχλωροξικό οξύ αζωτούχα συστατικά με τη μέθοδο της ο-φθαλδιαλδευδης (ΟΡΑ). 

Κατά τη διαδικασία που ακολουθούνταν γινόταν ανάμιξη 1.5 ml γάλακτος, 0.3 ml Η20  

και 3.0 ml τριχλωρικό οξύ 12%. Μετά από παραμονή 15 min σε θερμοκρασία 

δωματίου, το μίγμα διηθούνταν από φίλτρα Whatman Νο1. Η παρασκευή του τυφλού 

της μεθόδου γινόταν με ανάμιξη 1.5ml Η20  αντί 1.5ml γάλακτος με τα άλλα 

συστατικά.'

Η πρωτεόλυση εκφραζόταν ως ισοδύναμα μΜ γλυκίνης στο διήθημα του TCA (Church 
και συν. 1983).

Η λιπόλυση του γάλακτος προσδιοριζόταν με τη μέθοδο της εκχύλισης- 

ογκομέτρησης(Θχϋ·3θύοη4ΚΓ3ίιοη) των Deeth και Fitzerald (1976). Κατ’αυτήν 3.0 ml 

γάλακτος αναδεύονταν ελαφρώς με 10.0 ml μίγματος εκχύλισης (ισοπροπανόλη : 

πετρελαϊκός αιθέρας : H2S04 4Ν = 40 :10 :1). Μετά την προσθήκη 6.0 ml πετρελαϊκού 

αιθέρα και 4.0 ml Η20  ακολουθούσε ισχυρή ανάδευση για 15sec. Κατόπιν το μίγμα 

αφηνόταν σε ηρεμία για 15min. Έπειτα τα 5.0 ml της οργανικής φάσης που 

λαμβάνονταν, ογκομετρούνταν με μεθανολικό KOH 0.02Ν με δείκτη μεθανολική 

φαινολοφθαλεϊνη 1%. Το τυφλό περιείχε Η20  αντί γάλακτος. Η λιπόλυση εκφραζόταν 
ως peq FFA ανά ml γάλακτος.
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
*

3.1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΨΥΧΡΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τα τρία ψυχρότροφα στελέχη που απομονώθηκαν από νωπό γάλα και 

απετέλεσαν αντικείμενο της παρούσης διατριβής ήταν αρνητικά κατά Gram. 

Ονοματίστηκαν Ρ. fluorescens MR1, Flavobacterium MTR3 και Pseudomonas 

UICD31 ή 31.

Το γένος Pseudomonas περιλαμβάνει είδη που είναι αρνητικά κατά Gram μη 

σπορογόνα ραβδία, τα οποία κινούνται με μία ή περισσότερες πολικές βλεφαρίδες. Ο 

μεταβολισμός τους είναι αυστηρά οξειδωτικός, και έχουν μικρές απαιτήσεις σε 

θρεπτικά συστατικά. Πολλά είδη σχηματίζουν υδατοδιαλυτές χρωστικές, αρκετές από 

τις οποίες, όπως η εκκρινόμενη από το στέλεχος Ρ. fluorescens MR1, εμφανίζουν 

φθορισμό.

Τα Flavobacterium spp. είναι αρνητικά κατά Gram μη σπορογόνα ραβδία που 

κινούνται με περίτριχες βλεφαρίδες ή είναι ακίνητα. Η ανάπτυξη τους σε στερεά 

θρεπτικά υλικά εμφανίζει χρώμα κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο ή καστανό, λόγω των 

χρωστικών που παράγουν. Ο μεταβολισμός τους είναι οξειδωτικός, ενώ ελάχιστα μέλη 

είναι προαιρετικά αναερόβια. Εμφανίζουν απαιτήσεις^σε θρεπτικά υλικά, όπως για 

βιταμίνες Β.

Η πρωτεολυτική και λιπολυτική τους δράση ήταν υψηλή τόσο στους 25°C όσο 

και στους 5°C, όπως αποτιμήθηκε με την ημιποσοτική μέθοδο της διάχυσης. Τα 

στελέχη του γένους Pseudomonas που χρησιμοποιήθηκαν ήταν περισσότερο 

πρωτεολυτικά και λιπολυτικά από το στέλεχος του γένους Flavobacterium.

Στελέχη του γένους Pseudomonas και κυρίως του είδους fluorescens έχουν 

αναφερθεί ως οι συνηθέστεροι πρωτεολυτικοί και λιπολυτικοί οργανισμοί στο γάλα και 

τα προϊόντα του (Muir και συν. 1979, Richard 1981, Cousin 1982, Deeth και Fitzerald 

1983, Speck και Adams 1976). Οι Καλογρίδου και συν. (1982) έδειξαν ότι η 

πλειονότητα των αρνητικών κατά Gram βακτηρίων με έντονη πρωτεολυτική και 

λιπολυτική δράση στους 25°C και 7°C ήταν Pseudomonas spp. και Aeromonas spp..

Λόγω της μεγάλης συχνότητας εμφάνισης των στελεχών Ρ. fluorescens στο 

γάλα και της δράσης τους μέσω των εξωκυπαρικών ενζύμων τους (πρωτεϊνάσες και 
λιπάσες), οι μελέτες των ενζύμων των ψυχροτρόφων βακτηρίων αφορούν κυρίως 

ένζυμα στελεχών Ρ. fluorescens (Mckellar 1989, Law 1979).
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Η σημασία των flavobacteria ως πρωτεολυτικών ψυχροτρόφων βακτηρίων έχει 
αμφισβητηθεί επειδή αυτά αντιπροσωπεύουν μικρό ποσοστό του ολικού βακτηριακού 
πληθυσμού και ένα μόνο ποσοστό από αυτά είναι ικανό να αναπτυχθεί σε 
θερμοκρασίες ψύξης.
Τα δύο από τα τέσσερα στελέχη του νένους Flavobacterium που μελέτησαν οι Jooste 
και Blitz (1986) μπορούσαν να αναπτυχθούν στους 4°C. Ωστόσο, κανένα από αυτά 
δεν παρήγαγε πρωτεϊνάση στους 7°C μέσα σε χρονικό διάστημα που θα είχε πρακτική 
σημασία. Έτσι η σπουδαιότητα των flavobacteria δεν οφείλεται τόσο στην ανάπτυξη 
τους και στην παραγωγή των εξωκυτταρικών τους ενζύμων στο γάλα που διατηρείται 
υπό ψύξη, όσο στη μόλυνση του γάλακτος από μεγάλο αριθμό flavobacteria μέσω του 
ανεπαρκώς καθαρισμένου εξοπλισμού με δυσάρεστες επιπτώσεις στην ποιότητα του 
γάλακτος και των προϊόντων του (Jooste και Britz 1986).
Σε αντίθεση με τα παραπάνω έχει αναφερθεί ότι τα Flavobacterium spp. είναι τα 
δεύτερα συνηθέστερα μεταξύ των πρωτεολυτικών ψυχροτρόφων βακτηρίων 
αντιπροσωπεύοντας το 15.4% του συνόλου των απομονωθέντων στελεχών (Zahran 
και συν. 1992) και ότι το 48.8% των πρωτεολυτικών ψυχροτρόφων βακτηρίων που 
απομονώθηκαν από το γάλα ήταν Flavobacterium spp. (Zahran 1988). Ακόμη, μερικά 
Flavobacterium spp. είναι ικανά να παράγουν εξωκυτταρικές θερμοανθεκτικές 
πρωτεϊνάσες με αποτέλεσμα να αλλοιώνουν το γάλα και τα προϊόντα του (Cousin 
1982).

3.2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΑΣΩΝ ΚΑΙ 

ΛΙΠΑΣΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ρ. FLUORESCENS MR1 

ΚΑΙ FLAVOBACTERIUM MTR3 ΣΕ ΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ 

ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΖΩΜΟ ΣΤΟΥΣ 25°C ΚΑΙ 5°C

Όπως αναφέρθηκε στο θεωρητικό μέρος ενώ η καταβολική καταστολή 
υφίσταται στα ψυχρότροφα βακτήρια, ίσως δεν είναι ο σημαντικότερος παράγοντας 
στον έλεγχο της σύνθεσης εξωκυτταρικών ενζύμων. Ορισμένοι ερευνητές ανέφεραν 
μία αντίστροφη σχέση μεταξύ της μεταβολικής ενεργειακής κατάστασης και της 
σύνθεσης εξωκυτταρικών πρωτεϊνασών (O’Reilly και Day 1983, Whooley και συν. 
1983, Wiersma και συν. 1978). Οι Whooley και συν. (1983) βρήκαν ότι η σύνθεση 
πρωτεϊνάσης σχετίζεται αντίστροφα με τους ρυθμούς ανάπτυξης ψυχρότροφου 
στελέχους. Επίσης, ήταν εμφανής η σχέση μεταξύ του ρυθμού ανάπτυξης και της
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ττολυττλοκότητας του υποστρώματος, με υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε 
αττλούστερα υποστρώματα. Οι O’Reilly και Day (1983) ανέφεραν ότι όταν το στέλεχος 
που μελετούσαν μείωνε το ρυθμό ανάπτυξής του λόγω περιορισμού αζώτου ή 
άνθρακα, μεγάλα ποσά πρωτεϊνάσης παράγονταν με σκοπό να προμηθεύσουν 
υποστρώματα εύκολα για μεταβολισμό για τη μικροβιακή ανάπτυξη. Ομως για μέγιστη 
ενζυμική παραγωγή απαιτούνταν περίσσεια οξυγόνου. Επίσης οι Whooley και συν. 
(1983) έδειξαν ότι παραγόταν εξωκυτταρική πρωτεϊνάση κάτω από περιορισμό 
αζώτου, φωσφορικών ή οξυγόνου σε συνεχείς καλλιέργειες.
Άρα ο τύπος της καταστολής που παρατηρήθηκε (από απλές πηγές άνθρακα 
συμπεριλαμβανομένων και των αμινοξέων) δεν ήταν η κλασική καταβολική καταστολή, 
αφού η επιβολή οποιοσδήποτε περιορισμού (φωσφορικών, αζώτου ή οξυγόνου), 
ακόμη και παρουσία περίσσειας άνθρακα, επέτρεπε την παραγωγή ενζύμου.

Εκτός όμως από την ενεργειακή κατάσταση του κυπάρου, που φαίνεται να 
κυριαρχεί στον έλεγχο της ενζυμικής σύνθεσης, είναι πιθανό και άλλοι παράγοντες να 
συμμετέχουν στη ρύθμιση της παραγωγής των ενζύμων.
Για παράδειγμα, η μέγιστη παραγωγή πρωτεϊνάσης από το ίδιο στέλεχος διέφερε 
σημαντικά σε σύνθετα μέσα, στα οποία το στέλεχος αναπτυσσόταν καλά (Mckellar 
1982). Επίσης έχει αναφερθεί ότι δεν παραγόταν πρωτεϊνάση παρουσία καζεΐνης ή 
παρόμοιων πρωτεϊνών (Keen και Williams 1967) ή αύξηση της σύνθεσης ενζύμων με 
αύξηση του αερισμού (Keen και Williams 1967, O’Reilly και Day 1983). Ο Mckellar 
(1989) ανέφερε άμεση επίδραση σιδήρου στη ρύθμιση της σύνθεσης λιπάσης από 
στέλεχος Ρ. fluorescens. Ακόμη, δεν μπορεί να αγνοηθεί η πιθανή συμμετοχή των 
αμινοξέων ή άλλων μικρού μοριακού βάρους οργανικών ενώσεων αζώτου στη 
ρύθμιση της σύνθεσης ενζύμων, είτε καταστέλλοντας είτε επάγοντας την παραγωγή. Η 
προσθήκη 5πιΜ γλουταμίνης και 10mM γλουταμινικού οξέος στο γάλα μείωνε την 
πρωτεολυτική δραστικότητα στελέχους Ρ. flu o rescen s κατά 35 και 50% αντίστοιχα 
(Jaspe και συν. 1994).
Όπως γίνεται φανερό πολλοί είναι οι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επιδράσουν 
στην παραγωγή εξωκυπαρικών ενζύμων. Παράγοντες όπως η θερμοκρασία, το 
οξυγόνο και διάφορα θρεπτικά συστατικά φαίνεται να αλληλεπιδρούν με αποτέλεσμα ο 
ρόλος του καθενός στη σύνθεση των εξωκυπαρικών ενζύμων να μην είναι ξεκάθαρος. 
Απαιτείται λοιπόν περισσότερη μελέτη για την κατανόηση της επίδρασης των 
περιβαντολογικών και θρεπτικών παραγόντων στην ανάπτυξη και στην παραγωγή 
ενζύμων από τα ψυχρότροφα βακτήρια.
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3.2.1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΕΪΝΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ Ρ. FLUORESCENS MR1

Η μέγιστη παραγωγή πρωτεϊνάσης του στελέχους Ρ. fiuorescens MR1 σε 
αποβουτυρωμένο γάλα και θρεπτικό ζωμό στους 25°C και 5°C φαίνεται στον Πίνακα 1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μέγιστη παραγωγή πρωτεϊνάσης των στελεχών Ρ. fiuorescens MR1 
και Flavobacterium MTR3 σε καλλιέργειες αποβουτυρωμένου 
γάλακτος και θρεπτικού ζωμού στους 25°C και 5°C

Θρεπτικό υλικό Θερμοκρασία Παραγωγή πρωτεϊνάσης*

MR1 MTR3

25°C 1250** 300

ΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΟ
ΓΑΛΑ 5°C 450 120

25°C 60 100

ΘΡΕΠΤΙΚΟΣ ΖΩΜΟΣ
5°C 400 40

*Units/ml υπερκειμένου, 1 Unit: 5μΜ γλυκίνης 
**Μέσοι όροι δύο προσδιορισμών

Όταν το στέλεχος Ρ: fiuorescens MR1 αναπτυσσόταν στο αποβουτυρωμένο γάλα 
σΥους 25°C παρήγάγε σημαντικά ποσά πρωτεϊνάσης (1250 Units/ml). Αντίθετα όταν 
αναπτυσσόταν στο θρεπτικό ζωμό στην ίδια θερμοκρασία παρήγαγε ασήμαντα μόνο 
ποσά πρωτεϊνάσης (60 Units/ml).
Αρκετά στελέχη Ρ. fiuorescens δε συνθέτουν σημαντικά ποσά πρωτεϊνάσης σε 
θρεπτικό ζωμό. Αυτό μερικώς αποδόθηκε στην ύπαρξη περιορισμένης ποσότητας 
ασβεστίου σε αυτό το μέσο, διότι πολλά Pseudomonas spp. απαιτούν ασβέστιο για να 
συνθέσουν εξωκυτταρικές πρωτεϊνάσες (Stepaniak και συν. 1982, Mckellar 1982,



70

Mckellar και Cholette 1985b, Fairbaim και Law 1987). Πάντως, ορισμένα 
Pseudomonas spp. δεν απαιτούν ασβέστιο για την παραγωγή πρωτεϊνάσης 
(Stepaniak και Fox 1985, Jensen και συν. 1980c).

Η αδυναμία του στελέχους Ρ. fluorescens MR1 να παράγει πρωτεϊνάση στο 
θρεπτικό ζωμό στους 25°C πιθανόν να οφειλόταν στην απουσία ασβεστίου. Τούτο 
στηρίζεται στο γεγονός ότι η προσθήκη ασβεστίου στην καλλιέργεια του στελέχους 
Ρ: fluorescens MR1 στο θρεπτικό ζωμό στους 25°C, αύξανε σημαντικά την 
πρωτεολυτική δραστικότητα (Ρ<0.05). Μάλιστα όσο νωρίτερα γινόταν η προσθήκη 
τόσο μεγαλύτερο ήταν το ποσό της παραγώμενης πρωτεϊνάσης (Ρ<0.05) (Πίνακας 2).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Επίδραση προσθήκης ασβεστίου* στην παραγωγή πρωτεϊνάσης 
σε καλλιέργεια του στελέχους Ρ. fluorescens MR1 σε Nutrient Broth 
στους 25°C

Χρόνος προσθήκης Ca2+ Παραγωγή πρωτεϊνάσης**

24h , 48h 96h

— 0 40*** 60

+,0h 15 165 370

+,24h — 70 225

*CaCI22H20 (45mg/l)
** Units/ml υπερκειμένου, 1 Unit: 5μΜ γλυκίνης 
***Μέσοι όροι δύο προσδιορισμών

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι το ασβέστιο δεν επιδρούσε στην πρωτεολυτική 
δραστικότητα του υπερκειμένου της καλλιέργειας (αδημοσίευτα αποτελέσματα).
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0 Mckellar (1982) παρατήρησε αύξηση της παραγω γής πρωτεϊνάσης από στέλεχος 
Ρ. fluorescens σε θρεπτικό ζωμό και σε μέσο αλάτων με κιτρικά ως πηγή άνθρακα, με 
προσθήκη 0.2% (w/v) αποβουτυρωμένου γάλακτος. Η διεγερτική αυτή επίδραση 
αποδείχθηκε ότι οφειλόταν στο ασβέστιο (Mckellar και Cholette 1985b). Επίσης με 
αύξηση της συγκέντρωσης του ασβεστίου στο μέσο ανάπτυξης αυξανόταν και η 
παραγωγή πρωτεϊνάσης από στέλεχος Ρ. fluorescens (Fairbairn και Law 1986a).
Το στέλεχος P. fluorescens AFT36 (Stepaniak και συν. 1982, Stepaniak και Fox 1983) 
παρήγαγε υψηλά ποσά πρωτεϊνάσης σε γάλα, όχι όμως και σε θρεπτικό ζωμό εκτός 
αν προσετίθετο ασβέστιο.
Δεκατρία στελέχη Ρ. fluorescens δοκιμάστηκαν για την ικανότητα τους να παράγουν 
πρωτεϊνάση σε μέσο αλάτων με πυροσταφιλικά και χωρίς ασβέστιο. Κανένα από αυτά 
δεν παρήγαγε σημαντική ποσότητα ενζύμου. Η προσθήκη ασβεστίου αύξανε την 
παραγωγή (Mckellar και Cholette 1985b).

Το ασβέστιο θεωρείται ότι είναι απαραίτητο για τη σταθεροποίηση των 
παραγώμενων εξωκυτταρικών ενζύμων και ότι δεν εμπλέκεται στο μηχανισμό 
σύνθεσής τους (Mckellar 1989, Amrute και Corpe 1978, Juan και Cazullo 1976). Οι 
Mckellar και Cholette (1986a) ισχυρίστηκαν ότι δεν απαιτείται η παρουσία ασβεστίου 
στο μέσο ανάπτυξης, για τη σύνθεση της πρωτεϊνάσης από στέλεχος Ρ. fluorescens 

αλλά για τη σταθεροποίηση των προσφάτως σχηματιζόμενων πολυπεπτιδικών 
αλυσίδων μετά την έκκριση τους μέσω της μεμβράνης ώστε να σχηματιστεί ενεργό 
ένζυμο. Απουσία ασβεστίου οι αλυσίδες αυτές δεν μπορούν να πάρουν την ενεργή 
τους διαμόρφωση με αποτέλεσμα να ελευθερώνονται από το κύτταρο σε μη 
αντιστρεπτή ανενεργή μορφή.
Όπως αναφέρθηκε το ασβέστιο αύξανε σημαντικά την παραγωγή πρωτεϊνάσης από το 
στέλεχος Ρ fluorescens MR1 στο θρεπτικό ζωμό στους 25°C. Όμως η αντίστοιχη 
παραγωγή πρωτεϊνάσης στο αποβουτυρωμένο γάλα ήταν σημαντικά υψηλότερη 
(Ρ<0.05).
Παρόμοια, 'περίσσεια ασβεστίου (1mM) στο μέσο ανάπτυξης στελέχους Ρ fluorescens

4

ενώ αύξανε την παραγωγή πρωτεϊνάσης, δεν την έφθανε στα επίπεδα που 
εμφανίστηκαν με μέσο ανάπτυξης το αποβουτυρωμένο γάλα (Mckellar και Cholette 
1985b).
Το στέλεχος Ρ fluorescens MR1 όταν αναπτυσσόταν στο θρεπτικό ζωμό που περιείχε 
ολική καζεΐνη στους 25°C, δεν παρήγαγε υψηλότερα ποσά πρωτεϊνάσης (85 Units/ml) 
απ’ότι στο θρεπτικό ζωμό χωρίς καζεΐνη στους 25°C (60 Units/ml).



72

Παρόμοια, προσθήκη ισοηλεκτρικής καζεΐνης σε μέσο αλάτων με κιτρικά δε διέγειρε τη
>

σύνθεση πρωτεϊνάσης από στέλεχος Ρ. fluorescens (Mckellar 1982).
Αντίθετα, η παραγωγή πρωτεϊνάσης από το στέλεχος Ρ. fluorescens MR1 ήταν 

σημαντική σε καλλιέργειες στο θρεπτικό ζωμό στους 5°C και μάλιστα παρόμοια με 
εκείνη στο αποβουτυρωμένο γάλα στους 5°C. Είναι πιθανόν η χαμηλή θερμοκρασία 
να είναι σταθεροποιητικός παράγοντας του προσφάτως σχηματιζόμενου ένζυμου.
Οι Mckellar και Cholette (1985b) βρήκαν επίσης ότι η παραγωγή πρωτεϊνάσης από 
στέλεχος Ρ. fluorescens σε συνθήκες περιορισμένου ασβεστίου διέφερε σημαντικά 
μεταξύ 5°C και 20°C. Στη χαμηλότερη θερμοκρασία, βρέθηκε σημαντική σύνθεση 
πρωτεϊνάσης απουσία ασβεστίου. Το 50% της μέγιστης σύνθεσης αποκτήθηκε με 
προσθήκη 10μΜ ασβεστίου. Αντίθετα, στους 20°C, το ένζυμο δεν παραγόταν χωρίς 
ασβέστιο και η προσθήκη 50μΜ ασβεστίου απαιτούνταν για το 50% της μέγιστης 
σύνθεσης.
Συμπερασματικά, ενώ το ασβέστιο ήταν απαραίτητο για την παραγωγή πρωτεϊνάσης 
από το στέλεχος Ρ. fluorescens MR1 στο θρεπτικό ζωμό στους 25°C, το ίδιο δεν ίσχυε 
στους 5°C. Ωστόσο η παραγωγή πρωτεϊνάσης δεν έφθανε τα επίπεδα της παραγωγής 
στο αποβουτυρωμένο γάλα στην ίδια θερμοκρασία. Αυτό δε φαίνεται να οφείλεται στην 
έλλειψη ειδικών επαγωγέων από το θρεπτικό ζωμό αφού η παραγωγή ενζύμου από 
το στέλεχος ήταν παρόμοια στο θρεπτικό ζωμό και στο αποβουτυρωμένο γάλα στους 
5°C. Επίσης η συγκέντρωση του ασβεστίου που χρησιμοποιήθηκε (45mg/l ή 0.35mM 
CaCI2 2Η20) ήταν επαρκής για την επίτευξη μέγιστης παραγωγής πρωτεϊνάσης από το 
στέλεχος Ρ. fluorescens MR1. Οι Mckellar και Cholette (1986a) ανέφεραν ότι 0.2mM 
ασβεστίου ήταν αρκετά για τη βέλτιστη σύνθεση πρωτεϊνάσης.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, αυτό που φαίνεται να συμβαίνει είναι ότι μεταβάλλεται η 
επίδραση κάποιου συστατικού του θρεπτικού ζωμού στους 25°C και καταστέλλει την 
παραγωγή πρωτεϊνάσης, με αποτέλεσμα η σύνθεση πρωτεϊνάσης στο θρεπτικό ζωμό 
στους 25°C να είναι μικρότερη εκείνης στο θρεπτικό ζωμό στους 5°C.
Ο Juffs (1976) έδειξε ότι η σύνθεση πρωτεϊνάσης από στέλεχος Ρ. fluorescens ήταν 
περισσότερο ευαίσθητη σε αναστολή από γλυκόζη στους 5°C σε σύγκριση με τους 
20°C. Στους 5°C η παραγωγή πρωτεϊνάσης άλλου Pseudomonas spp. ήταν λιγότερο 
ευαίσθητη στα φωσφορικά απ’ότι στους 20°C. Η καταστολή ήταν 50% με 35mM 
φωσφορικών στους 5°C και με 28mM φωσφορικών στους 20°C (Mckellar και Chollette 
1985b).
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3.2.2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΕΪΝΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ FLA VOBACTERIUM MTR3

Η μεγίστη παραγωγή πρωτεϊνάσης του στελέχους Flavobacterium MTR3 σε 
αποβουτυρωμένο γάλα και θρεπτικό ζωμό στους 25°C και 5°C φαίνεται στον 
Πίνακα 1.

♦ Η παραγωγή πρωτεϊνάσης από το στέλεχος Flavobacterium MTR3 στο 
αποβουτυρωμένο γάλα και στις δύο θερμοκρασίες, ήταν μικρότερη από εκείνη του 
στελέχους Ρ. fluoresce ns MR1.
Η παραγωγή πρωτεϊνάσης από ψυχρότροφα βακτήρια φαίνεται να επηρεάζεται από 
θρεπτικά συστατικά του γάλακτος που μπορούν να δράσουν ως επαγωγείς ή 
καταστολείς. Είναι λογικό να θεωρηθεί ότι μεταβολές στις συγκεντρώσεις ενώσεων 
όπως αμινοξέα, πεπτίδια ή υδατάνθρακες μεταξύ των γαλάτων εξηγούν τις διαφορές 
που παρατηρούνται στην ενζυμική σύνθεση από τα ψυχρότροφα βακτήρια (Fairbaim 
και Law 1987).

Η μέγιστη πρωτεολυτική δραστικότητα (Units/ml) που προσδιορίστηκε στο 
υπερκείμενο της καλλιέργειας του στελέχους Flavobacterium MTR3 στους 25°C, ήταν 
περίπου τρεις φορές μεγαλύτερη από εκείνη στους 5°C και στα δύο θρεπτικά υλικά. 
Παρόμοια, Flavobacterium spp. παρήγαγε μεγαλύτερο ποσό πρωτεϊνάσης στους 25°C 
παρά στους 5°C σε θρεπτικό ζωμό (Zahran και συν. 1992).
Το στέλεχος Flavobacterium MTR3 παρήγαγε μικρότερα ποσά πρωτεϊνάσης στο 
θρεπτικό ζωμό απ’ότι στο αποβουτυρωμένο γάλα ανεξαρτήτως θερμοκρασίας. 
Συγκεκριμένα όταν το στέλεχος αναπτυσσόταν στο θρεπτικό ζωμό στους 25°C 
παρήγαγε 100 Units/ml πρωτεϊνάσης, η οποία αντιπροσώπευε το 30% της μέγιστης 
δραστικότητας στο αποβουτυρωμένο γάλα στους 25°C. Αντίστοιχα, η πρωτεολυτική 
δραστικότητα στο θρεπτικό ζωμό στους 5°C ήταν 40 Units/ml, δηλαδή το 30% της 
μέγιστης παραγωγής στο αποβουτυρωμένο γάλα στους 5°C. Συνεπώς η επίδραση της 
θερμοκρασίας δεν εξαρτιόταν από το μέσο ανάπτυξης για το στελέχος Flavobacterium 

MTR3 σε αντίθεση με το στέλεχος Ρ. fluorescens MR1.
* Έτσι μπορεί να θεωρηθεί ότι κάποια συστατικά του αποβουτυρωμένου 

γάλακτος τα οποία δεν υπάρχουν στο θρεπτικό ζωμό είναι υπεύθυνα για την 
υψηλότερη παραγωγή πρωτεϊνάσης του στελέχους Flavobacterium MTR3. Αυτά όμως 
δεν ήταν το ασβέστιο ή η καζεΐνη αφού η προσθήκη τους στο θρεπτικό ζωμό στους 
25°C δεν αύξανε την πρωτεολυτική δραστικότητα. Συγκεκριμένα η πρωτεολυτική



74

δραστικότητα σε καλλιέργεια με ασβέστιο ήταν 135 Units/ml και αε καλλιέργεια με
j*

καζεΐνη 150 Units/ml. Αντίθετα, η παραγωγή πρωτεϊνάσης από το στέλεχος 
Ρ. fluorescens MR1 στο θρεπτικό ζωμό στους 25°C αυξανόταν σημαντικά παρουσία 
ασβεστίου. Είναι λοιπόν πιθανό ότι κάποια αμινοξέα ή πεπτίδια του 
αποβουτυρωμένου γάλακτος αυξάνουν την παραγωγή πρωτεϊνάσης από το στέλεχος 
αυτό.
Η προσθήκη αποβουτυρωμένου γάλακτος στο μέσο ανάπτυξης (θρεπτικός ζωμός) 
στελέχους Flavobacterium αύξανε την παραγωγή πρωτεϊνάσης κατά 30%. Ωστόσο, 
ούτε η ολική καζεΐνη ούτε η β- και ας-καζεΐνη είχαν επίδραση στη σύνθεση του 
ενζύμου (Zahran και συν. 1992). Η σχέση μεταξύ συνθετικών μέσων και σύνθεσης 
πρωτεϊνασών είναι αδιευκρίνιστη. Σύνθετα μέσα ποικίλλουν ως προς την ικανότητα 
τους να διεγείρουν τη σύνθεση ενζύμων. Το φαινόμενο αυτό δε φαινόταν να σχετίζεται 
με το περιεχόμενο ασβέστιο των μέσων αυτών. Ειδικά αμινοξέα ίσως αυξάνουν την 
ενζυμική παραγωγή (Mckellar και Cholette 1985b). Οι Mayerhofer και συν. (1973) 
παρατήρησαν ότι το θρεπτικό υλικό Brain Heart Infusion (ΒΗΙ) που είχε 
παρασκευαστεί από τρεις διαφορετικές εταιρείες, διέφερε 40 φορές στην ικανότητα του 
να διεγείρει την παραγωγή πρωτεϊνάσης από στέλεχος Ρ. fluorescens. Αυτό ίσως 
οφείλεται σε διαφορές της συγκέντρωσης ειδικών επαγωγέων που βρίσκονται στο 
μέσο. Η παραγωγή πρωτεϊνάσης από στέλεχος Ρ. fluorescens διέφερε στα θρεπτικά 
υλικά TSB, Plate Count Broth (PCB) και ΒΗΙ τα οποία όμως περιείχαν επαρκές 
ασβέστιο. Η παραγωγή ήταν υψηλή στα μέσα TSB και PCB ενώ στο ΒΗΙ ήταν φτωχή 
και με προσθήκη ασβεστίου. Επίσης, ο Mckellar (1989), ανέφερε την πιθανή 
συνεισφορά συστατικών του αποβουτυρωμένου γάλακτος (αμινοξέα και πεπτίδια), 
εκτός του ασβεστίου, στην ενζυμική σύνθεση από ψυχρότροφα. Ο ίδιος ερευνητής 
ανέφερε ότι η επαγωγή των εξωκυτταρικών ενζύμων από οργανικές πηγές αζώτου 
αποτελεί ερωτηματικό, καθ’όσον σε πολλές μελέτες δεν έχει διαφοροποιηθεί η 
πραγματική επαγωγή από τις θρεπτικές απαιτήσεις. Μη ειδική διέγερση της ενζυμικής 
παραγωγής από αμινοξέα ή ειδικά μόρια πρωτεϊνών σε συστήματα που ήταν κάτω 
από θρεπτικό περιορισμό, θεωρήθηκε επαγωγή. Για παράδειγμα οι Mckellar και 
Cholette (1984) βρήκαν ότι η παραγωγή πρωτεϊνάσης από στέλεχος Ρ. fluorescens 

ήταν μέγιστη όταν υπήρχε περίσσεια άνθρακα, αζώτου και φωσφορικών.
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3.2.3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ρ. FLUORESCENS MR1 ΚΑΙ 
FLA VOBACTERIUM MTR3

Η μεγίστη παραγωγή λιπάσης (Units/ml) των στελεχών Ρ. fluorescens MR1 και 
Flavobacterium MTR3 σε καλλιέργεια τους σε αποβουτυρωμένο γάλα και θρεπτικό 
ζωμό στους 25°C και 5°C φαίνεται στον Πίνακα 3.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Μέγιστη παραγωγή λιπάσης των στελεχών Ρ. fluorescens MR1 
και Flavobacterium MTR3 σε καλλιέργειες αποβουτυρωμένου 
γάλακτος και θρεπτικού ζωμού στους 25°C και 5°C

Θρεπτικό υλικό Θερμοκρασία Παραγωγή λιπάσης*

MR1 MTR3

25°C 800** 300
ΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΟ

ΓΑΛΑ 5°C 700 300
25UC 10 10

ΘΡΕΠΤΙΚΟΣ ΖΩΜΟΣ
5°C 10 10

*Units/ml, Units: μονάδες διάχυσης 
**Μέσοι όροι δύο προσδιορισμών

Όταν τα δύο στελέχη αναπτύσσονταν στο αποβουτυρωμένο γάλα παρήγαγαν 
τΐαραπλήσια ποσά ενζύμου στους 25°C και 5°C. Συγκεκριμένα η λιπολυτική 
δραστικότητα του στελέχους Ρ. fluorescens MR1 στους 25°C ήταν 800 Units/ml και 
στους 5°C ήταν 700 Units/ml ενώ του στελέχους Flavobacterium MTR3 ήταν 300 
Units/ml και στις δύο θερμοκρασίες.
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Η παραγωγή λιπάσης από τα δύο στελέχη στο θρεπτικό ζωμό ήταν ασήμαντη (10 
Units/ml) στους 25°C είτε στους 5°C.
Παρόμοια, το στέλεχος Ρ. fluorescens AFT29 παρήγαγε μεγαλύτερο ποσό λιπάσης σε 
αποβουτυρωμένο γάλα στους 4°C υπό ανάδευση απ’ότι σε θρεπτικό ζωμό στις ίδιες 
συνθήκες (Dring και Fox 1983). Γενικά ενώ η παραγωγή εξωκυτταρικών ενζύμων από 
ψυχρότροφα βακτήρια στο αποβουτυρωμένο γάλα είναι υψηλή, λίγες προσπάθειες 
έχουν γίνει για την ανεύρεση των συστατικών του που προάγουν την ενζυμική 
σύνθεση (Mckellar 1989).

Είναι πιθανό ότι κάποια συστατικά του αποβουτυρωμένου γάλακτος που δεν 
υπάρχουν στο θρεπτικό ζωμό αυξάνουν τη σύνθεση λιπάσης από τα στελέχη που 
χρησιμοποιήθηκαν. Τα στελέχη Ρ. fluorescens MR1 και Flavobacterium MTR3 όταν 
αναπτύσσονταν στο θρεπτικό ζωμό με ασβέστιο ή καζεΐνη δεν παρήγαγαν μεγαλύτερα 
ποσά λιπάσης απ’ότι όταν αναπτύσσονταν στο θρεπτικό ζωμό. Άρα κάποια άλλα 
συστατικά του αποβουτυρωμένου γάλακτος πλην του ασβεστίου και της καζεΐνης ήταν 
υπεύθυνα για την υψηλή παραγωγή λιπασών από τα δύο στελέχη στο 
αποβουτυρωμένο γάλα.
Αντίθετα, το ασβέστιο ήταν απαραίτητο για την παραγωγή λιπάσης από στέλεχος 
Ρ. aeruginosa, αφού τα φωσφορικά ιόντα που δεσμεύουν ασβέστιο ήταν ανασταλτικά 
και η λιπάση δεν παραγόταν στο θρεπτικό μέσο. Ωστόσο, τα φωσφορικά ιόντα δεν 
προκαλούσαν παρόμοια αναστολή στη σύνθεση λιπάσης από άλλα Pseudomonas 

spp. ( Lawrence 1967a).
Εχει θεωρηθεί πιθανό, ότι μερικά μέσα ανάπτυξης ενώ επιτρέπουν την ικανοποιητική 
ανάπτυξη οργανισμών, δεν περιέχουν συστατικά τα οποία είναι απαραίτητα για την 
παραγωγή λιπασών (Lawrence 1967a). Ο Stead (1985) παρατήρησε ότι η παραγωγή 
εξωκυτταρικής λιπάσης από στέλεχος Ρ. fluorescens αυξανόταν σε μαστπικό γάλα, 
πιθανόν λόγω του αυξημένου ποσοστού μικρού μοριακού βάρους συστατικών που 
προέκυψαν μέσω της πρωτεόλυσης από φυσικά ένζυμα του γάλακτος. Διαφορετικά 
είδη πεπτόνης και προϊόντων διάσπασης πρωτεϊνών ποίκιλλαν στην επίδραση τους 
στην παραγωγή λιπασών από Pseudomonas spp., αν και η ανάπτυξη τους δε 
μεταβάλλονταν ( Lawrence 1967a). Οι Rowe και Gilmour (1983) ανέφεραν ελάχιστη 
παραγωγή λιπάσης από στέλεχος Ρ. fluorescens στους 7°C σε μέσο αλάτων που 
περιείχε ισοηλεκτρική καζεΐνη ή πρωτεΐνες ορού . Ωστόσο, συνδυασμός της 
ισοηλεκτρικής καζεΐνης και των πρωτεϊνών ορού είχε διεγερτική επίδραση. Πάντως σε
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γενικές γραμμές, το γάλα είναι εξαιρετικό μέσο για την ανάπτυξη αλλά και την 
παραγωγή εξωκυτταρικών λιπασών από ψυχρότροφα βακτήρια (Stead 1986).

Με βάση τα δικά μας αλλά και άλλων ερευνητών αποτελέσματα φαίνεται ότι το 
ασβέστιο, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι απαραίτητο για την παραγωγή 
εξωκυπαρικών ενζύμων από ψυχρότροφα βακτήρια. Όμως ούτε αυτό ούτε η καζεΐνη 
είναι εκείνα τα συστατικά που είναι υπεύθυνα για την υψηλή παραγωγή πρωτεϊνασών 
καιλιπασών στο αποβουτυρωμένο γάλα.

3.2.4. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΑΣΩΝ ΣΕ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ρ. FLUORESCENS MR1 ΚΑΙ 

FLA VOBA CTERIUM MTR3

Έχει μελετηθεί ευρέως η απροσδόκητα υψηλή θερμοανθεκτικότητα που 
δείχνουν οι περισσότερες εξωκυπαρικές πρωτεϊνάσες και λιπάσες των ψυχροτρόφων 
βακτηρίων. Ωστόσο δεν έχει εξακριβωθεί ποιά είναι εκείνα τα δομικά χαρακτηριστικά 
που τις προσδίδουν αυτή την ιδιότητα καθώς και η συνεισφορά ορισμένων θρεπτικών 
συστατικών στη θερμοανθεκτικότητα τους.

Η πρωτεολυτική δραστικότητα σε διαπιδυμένα υπερκείμενα από καλλιέργειες 
του στελέχους Ρ. fluorescens MR1 σε αποβουτυρωμένο γάλα στους 25°C εμφανίστηκε 
ευαίσθητη στήν κατεργασία με 10mM EDTA αφού η αδρανοποίηση ήταν μεγαλύτερη 
από 90%. Αντίθετα, το αντίστοιχο παρασκεύασμα πρωτεϊνάσης του στελέχους 
Flavobacterium MTR3 μετά από την ίδια κατεργασία διατηρούσε το 47% της 
πρωτεολυτικής δραστικότητας του.
Κατά κανόνα, οι εξωκυπαρικές πρωτεϊνάσες των ψυχροτρόφων βακτηρίων είναι 
μεταλλοπρωτεϊνάσες που απαιτούν δισθενή ιόντα για τη σταθερότητα και 
δραστικότητα τους. Ο βαθμός μείωσης της πρωτεολυτικής δραστικότητας των 
διαφόρων ενζυμικών παρασκευασμάτων που έχουν μελετηθεί από EDTA,
παρουσιάζει σημαντικές διαφορές. Ένα mM EDTA προκαλούσε 50% αναστολή σε
<
πρωτεϊνάση στελέχους Ρ. fluorescens (Stepaniak και συν. 1982). Οι πρωτεϊνάσες από 
,δύο Flavobacterium spp. έχαναν το 90-95% της δραστικότητας τους από 1mM EDTA 
ενώ μία τρίτη το 67% (Margesin και συν. 1991). Έξι στελέχη Ρ. fluorescens 

παρήγαγαν πρωτεϊνάσες που αδρανοποιούνταν πλήρως από 10mM EDTA (Mitchell 
και συν. 1986). Η αναστολή τεσσάρων διαφορετικών μεταλλοπρωτεϊνασών από 
στέλεχος Ρ. fluorescens από 10mM EDTA κυμαινόταν από 95% έως 50% (Mitchell
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και Marshall 1989). Η πρωτεϊνάση από το στέλεχος Ρ. fluorescens Β52 έχανε το 100% , 
της δραστικότητας της με 10mM EDTA (Richardson 1981). Παρόμοιες διαφορές 
παρατηρήθηκαν και σε μελέτες των Kumura και συν. (1993a), Frias και συν. (1994), 
Matta και συν. (1994).

Η επίδραση των θερμικών κατεργασιών 92°C/2min και 55°C/4min στην 
πρωτεολυτική δραστικότητα των διαπιδυμένων υπερκειμένων από καλλιέργειες των 
στελεχών Ρ. fluorescens MR1 και Flavobacterium MTR3 σε αποβουτυρωμένο γάλα 
στους 25°C φαίνεται στον Πίνακα 4.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Επίδραση θερμικών κατεργασιών στην πρωτεολυτική δραστικότητα 
των διαπιδυμένων υπερκειμένων καλλιέργειας των στελεχών 
Ρ. fluorescens MR1 και Flavobacterium MTR3 σε αποβουτυρωμένο 
γάλα στους 25°C

% απομένουσα πρωτεολυπκή 
δραστικότητα

Θερμικές κατεργασίες MR1 MTR3

χωρίς θερμική κατεργασία 100% 100%

92°C/2min 81 %* 0%

55°C/4min 41% 23%

‘Μέσοι όροι δύο προσδιορισμών

Τα δύο υπερκείμενα έδειξαν διαφορετική συμπεριφορά. Το διαπιδυμένο υπερκείμενο 
από το στέλεχος Ρ. fluorescens MR1 ήταν θερμοανθεκτικό στους 92°C και λιγότερο 
σταθερό στους 55°C αφού έχανε περίπου το 20% και 60% της πρωτεολυτικής

J



V
79

δραστικότητας του αντίστοιχα (Ρ<0.05). Από την άλλη μεριά, το διαπιδυμένο 
υπερκείμενο από το στέλεχος Flavobacterium MTR3 ήταν θερμοευαίσθητο και στις 
δύο θερμοκρασίες αφού έχανε περίπου το 80% της πρωτεολυτικής δραστικότητας του 
στους 55°C και το 100% στους 92°C.
Οι πρωτεϊνάσες από διαφορετικά ψυχρότροφα στελέχη δείχνουν ποικίλους βαθμούς 
θερμοανθεκτικότητας (Griffiths και συν. 1981, Gebre-Egziabher και συν. 1980a). 
ΐίπίσης, οι διαφορετικές συνθήκες που χρησιμοποιούνται από πολλούς ερευνητές 
κάνει τη σύγκριση της θερμοανθεκτικότητας των πρωτεϊνασών δύσκολη (Patel και συν. 
1983b).
Όπως η πρωτεϊνάση του στελέχους Ρ. fluorescens MR1, έτσι και οι περισσότερες 

■ πρωτεϊνάσες ψυχροτρόφων βακτηρίων εμφανίζονται θερμοανθεκτικές σε υψηλές 
θερμοκρασίες. Αναφέρθηκε ότι τα περισσότερα ψυχρότροφα βακτήρια παράγουν 
εξωκυτταρικές πρωτεϊνάσες που ανθίστανται σε HTST (72°C/15sec) και UHT 
(138°C/2sec) κατεργασίες (Fairbaim και Law 1986a). Οι πρωτεϊνάσες των στελεχών 
Pseudomonas Ρ104 και Flavobacterium Ρ108 ήταν θερμοανθεκτικές αφού η D-τιμή 
τους στους 140°C ήταν 4.8min και 6.2min αντίστοιχα (Mottar 1984b). Οι Patel και συν. 
(1983a) ανέφεραν ότι ακαθάριστες πρωτεϊνάσες Pseudomonas spp. ήταν 
θερμοανθεκτικές αφού διατηρούσαν μέρος της δραστικότητας τους στους 
120°C/10min και 90°C/10min σε TSB μέσο. Οι πρωτεϊνάσες Pseudomonas spp. 

διατηρούσαν το 55-65 % της δραστικότητας τους στους 77°C/17 sec και το 20-40 % 
της δραστικότητας τους στους 140°C/5sec ενώ και η αδρανοποίηση της πρωτεϊνάσης 
Flavobacterium spp. ήταν μόνο 40% μετά από κατεργασία στους 140°C/5sec 
(Griffiths και συν. 1981 ). Επίσης, η θερμοανθεκτική πρωτεϊνάση του στελέχους 
Ρ. fluorescens Τ16 διατηρούσε το 8% της δραστικότητας της στους 120°C/10min 
(Patel και συν. 1983b). Η πρωτεϊνάση στελέχους Ρ. fluorescens διατηρούσε το 60%, 
46% και 44% της δραστικότητας της μετά από παστερίωση (HTST 72°C/15sec), 

'υψηλή παστερίωση (ΗΤΡ 85°C/20sec) και UHT κατεργασία (140°C/5sec), αντίστοιχα 
.(Frias και συν. 1994). Σε ενζυμικό παρασκεύασμα παρέμενε 26% πρωτεολυτική 
δραστικότητα μετά από θερμική κατεργασία στους 70°C/10min (Malik και Mathur 

* 1984). Σημαντική θερμοανθεκτικότητα έδειξε επίσης η πρωτεϊνάση από Pseudomonas 

spp. αφού διατηρούσε το 25% της δραστικότητας της στους 75°C/30min (Matta και 
συν. 1994). Στελέχη Ρ. fluorescens παρήγαγαν πρωτεϊνάσες οι οποίες διατηρούσαν 
το 40% της δραστικότητας τους στους 74°C/17sec και 70% στους 140°C/4sec 
(Fairbraim και Law 1986b), και το 12-60% σε θερμοκρασίες παστερίωσης και
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αποστείρωσης (Frias και συν. 1994). Τέσσερις μερικώς καθαρισμένες πρωτεϊνάσες * 

στελεχών Ρ. fluorescens διατηρούσαν περισσότερο από το 82% της δραστικότητας 

τους στους 62.5°C/30min (Mitchell και Marshall 1989). Η πρωτεϊνάση του στελέχους 

Ρ. fluorescens Ρ26 απαιτούσε 8 ώρες στους 71.4°C και 9min στους 121°C για να 

αδρανοποιηθεί πλήρως (Mayerohofer και συν. 1973). Επίσης πολλοί άλλοι ερευνητές 

ανέφεραν εξαιρετικά θερμοανθεκτικές πρωτεϊνάσες (Barach και συν. 1976a, 

Alichanidis και Andrews 1977, Richardson και Te Whaiti 1978, Stepaniak και 

συν. 1982,1987a).

Ωστόσο, έχουν απομονωθεί ψυχρότροφα βακτήρια, όπως το στέλεχος Flavobacterium 

MTR3, τα οποία παράγουν θερμοευαίσθητες πρωτεϊνάσες. Ενώ οι θερμικές 

κατεργασίες 65°C/4min και 85°C/45sec δεν επιδρούσαν στη δραστικότητα της 

πρωτεϊνάσης στελέχους Ρ. fluorescens αδρανοποιούσαν πλήρως την πρωτεϊνάση 

Flavobacterium spp. (Guamis και συν. 1987b). Μετά από θέρμανση στους 

149°C/30 sec, ενώ η πρωτεϊνάση του στελέχους Pseudomonas Β52 είχε απομένουσα 

δραστικότητα 60%, η πρωτεϊνάση του στελέχους Pseudomonas 51 είχε μόνο 10% 

(Richardson και Te Whaiti 1978). Δύο πρωτεϊνάσες Flavobacterium spp. 

αδρανοποιούνταν πλήρως στους 77°C/17sec αλλά και στους 55°C/1h (Griffiths και 

συν. 1981). Στέλεχος Ρ. fluorescens παρήγαγε πρωτεϊνάση η οποία έχανε το 100% 

της δραστικότητας της στους 95°C/16sec (Kohlmann και συν. 1991b). Η πρωτεϊνάση 

του στελέχους Ρ. fluorescens AFT36 ήταν θερμοευαίσθητη σε ρυθμιστικό διάλυμα 

φωσφορικών στους 70°C/1min αφού αδρανοποιούνταν πλήρως (Stepaniak και Fox 

1983). Επίσης οι Mitchell και συν. (1986) παρατήρησαν πλήρη αδρανοποίηση της „  

πρωτεϊνάσης στελέχους Ρ. fluorescens στους 73°C/15sec και 135°C/2sec.

Η διαφορά που παρατηρήθηκε μεταξύ του μελετηθέντος θερμοευαίσθητου και 

θερμοανθεκτικού πρωτεολυτικού παρασκευάσματος στην ευαισθησία τους σε EDTA, 

πιθανόν να υποδεικνύει ότι η θέση στην οποία βρίσκονται τα μεταλλοϊόντα στο μόριο 

του ενζύμου ίσως παίζει σημαντικό ρόλο στη θερμοανθεκτικότητα τους.

Οι Richardson και Te Whaiti (1978) είχαν αναφέρει ότι καθώς η θερμοανθεκτικότητα 

των πρωτεϊνασών μειωνόταν , η ευαισθησία τους στο EDTA μεγάλωνε.

Αντίθετα, στην παρούσα περίπτωση η περισσότερο ευαίσθητη στο EDTA πρωτεϊνάση 

ήταν θερμοανθεκτικότερη στην υψηλή θερμοκρασία
Αν και η θερμοανθεκτικότητα σε υψηλές θερμοκρασίες χαρακτηρίζει την πλειοψηφία 

των εξωκυτταρικών πρωτεϊνασών, αρκετές αδρανοποιούνται σε χαμηλότερες 

θερμοκρασίες (~55°C). Η πρωτεϊνάση του στελέχους Ρ. fluorescens MR1 στο
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διαττιδυμένο υπερκείμενο εμφάνισε αυτό το φαινόμενο αφού η αδρανοποίηση της 

ήταν εμφανώς μεγαλύτερη στους 55°C παρά στους 92°C.
Οι απώλειες της πρωτεολυτικής δραστικότητας των διαπιδυμένων 

υπερκειμένων από καλλιέργειες των στελεχών Ρ. fluorescens MR1 και Flavobacterium 

MTR3 στο αποβουτυρωμένο γάλα στους 5°C κατά τις δυο θερμικές κατεργασίες ήταν 

όμοιες με εκείνες στα αντίστοιχα διαπιδυμένα υπερκείμενα όταν οι καλλιέργειες ήταν 

στο αποβουτυρωμένο γάλα στους 25°C.
Παρόμοια, οι Griffiths και συν.(1981) παρατήρησαν ότι δεν υπήρχε διαφορά στη 

θερμοανθεκτικότητα των πρωτεϊνασών από επτά διαφορετικά ψυχρότροφα βακτήρια 

όταν αυτά αναπτύσσονταν σε θερμοκρασίες από 2°C έως 30°C.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τα μη διαπιδυμένα υπερκείμενα των 

καλλιεργειών των στελεχών Ρ. fluorescens MR1 και Flavobacterium MTR3 στο 

αποβουτυρωμένο γάλα στις δύο θερμοκρασίες έδειξαν την ίδια θερμοανθεκτικότητα με 

εκείνη των διαπιδυμένων υπερκειμένων.

Το γεγονός αυτό δείχνει ότι συστατικά του αποβουτυρωμένου γάλακτος που 

απομακρύνθηκαν με τη διαπίδυση δεν επιδρούσαν σημαντικά στη θερμική 

σταθερότητα της πρωτεολυτικής δραστικότητας των καλλιεργειών των στελεχών 

Ρ. fluorescens MR1 και Flavobacterium MTR3 στις δύο θερμικές κατεργασίες.

Αντίθετα, η διαπίδυση ενζυμικού παρασκευάσματος ελεύθερου κυττάρων στελέχους 

Ρ. fluorescens που αναπτυσσόταν σε ζωμούς πεπτόνης, εκχυλίσματος ζύμης και 

πεπτόνης-εκχυλίσματος ζύμης επέφερε αστάθεια στην πρωτεολυτική δραστικότητα 

στους 45°C ή 50°C (Christen και Marshall 1984b).

Μελετήθηκε επίσης η επίδραση των θερμικών κατεργασιών στις 
πρωτεολυτικές δραστικότητες των διαπιδυμένων υπερκειμένων από καλλιέργειες του 

στελέχους Flavobacterium MTR3 σε θρεπτικό ζωμό στους 25°C και 5°C.

Η ευαισθησία των δύο παραπάνω ενζυμικών παρασκευασμάτων στις θερμικές 

κατεργασίες ήταν παρόμοια με εκείνη του διαπιδυμένου υπερκειμένου που προήλθε 

από την ανάπτυξη του στελέχους στο αποβουτυρωμένο γάλα στους 25°C. Είναι 

πιθανόν ότι συστατικά του αποβουτυρωμένου γάλακτος μεταξύ αυτών και το ασβέστιο 

'ή  η θερμοκρασία της καλλιέργειας να μην επιδρούν στη θερμοανθεκτικότητα του 
παρασκευάσματος της πρωτεϊνάσης του στελέχους Flavobacterium MTR3.

Ομοίως, η πρωτεϊνάση Flavobacterium spp. που αδρανοποιούνταν πλήρως στους 

55°C/15min, ήταν ανθεκτική σε 3.8mM EDTA. Το ασβέστιο δε σταθεροποιούσε το 

ένζυμο στην παραπάνω θερμική κατεργασία (Boguslawski και συν. 1983).
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Επίσης τα μη διαπιδυμένα υπερκείμενα των καλλιεργειών του ίδιου στελέχους στο 

θρεπτικό ζωμό ατις δύο θερμοκρασίες έδειξαν την ίδια θερμοανθεκτικότητα με εκείνη 

των διαπιδυμένων υπερκειμένων. Έτσι μπορεί να λεχθεί ότι συστατικά του θρεπτικού 

ζωμού που απομακρύνθηκαν με τη διαπίδυση δεν επιδρούσαν σημαντικά στη θερμική 

σταθερότητα της πρωτεολυτικής δραστικότητας των καλλιεργειών του στελέχους 

Flavobacterium MTR3 στις δύο θερμικές κατεργασίες.

Η επίδραση των δύο θερμικών κατεργασιών στις πρωτεολυτικές δραστικότητες 

διαπιδυμένων και μη διαπιδυμένων υπερκειμένων μετά την προσθήκη ή όχι ασβεστίου 

από καλλιέργειες του στελέχους Ρ. fluorescens MR1 σε θρεπτικό ζωμό με ασβέστιο 

στους 25°C και θρεπτικό ζωμό στους 5°C, φαίνονται στον Πίνακα 5.

Το υπερκείμενο από καλλιέργεια του στελέχους Ρ. fluorescens MR1 στο θρεπτικό 

ζωμό με ασβέστιο στους 25°C ήταν περισσότερο θερμοανθεκτικό στους 92°C (25% 

μείωση της πρωτεολυτικής δραστικότητας)(Ρ<0.05) από εκείνο που προερχόταν από 

καλλιέργεια του στελέχους στο θρεπτικό ζωμό χωρίς ασβέστιο στους 5°C (56% μείωση 

της πρωτεολυτικής δραστικότητας)(Ρ<0.05). Τούτο υποδεικνύει συμμετοχή του 

ασβεστίου στη θερμοανθεκτικότητα της πρωτεϊνάσης στους 92°C. Ωστόσο η 

προσθήκη ασβεστίου στα διαπιδυμένα υπερκείμενα των δύο παραπάνω καλλιεργειών 

δεν αύξανε την απομένουσα πρωτεολυτική δραστικότητα. Η απώλεια της 

πρωτεολυτικής δραστικότητας του ενζυμικού παρασκευάσματος που προερχόταν από 

καλλιέργεια στο θρεπτικό ζωμό με ασβέστιο, ήταν παρόμοια με εκείνη στο 

αποβουτυρωμένο γάλα. Ακόμη η μείωση της απομένουσας πρωτεολυτικής 

δραστικότητας στους 92°C, με τη διαπίδυση του υπερκειμένου από καλλιέργεια του 

στελέχους σε θρεπτικό ζωμό με ασβέστιο στους 25°C ( από 75% σε 60% ) και 

θρεπτικό ζωμό χωρίς ασβέστιο στους 5°C ( από 44% σε 39% ) , δεν ήταν σημαντική. 

Τα παραπάνω υποδεικνύουν ότι το ασβέστιο ίσως ήταν ο μοναδικός παράγοντας που 

ευθυνόταν για τη σταθερότητα της πρωτεϊνάσης στους 92°C, μόνο όμως όταν 

προϋπήρχε στο μέσο ανάπτυξης, και ότι συστατικά του θρεπτικού ζωμού με μοριακό 

βάρος < 10000 δε συνεισέφεραν στη θερμική σταθερότητα της.

Έχει αναφερθεί από πολλούς ερευνητές η προστατευτική δράση του ασβεστίου στην 

επίδραση υψηλών θερμοκρασιών σε πρωτεϊνάσες ψυχροτρόφων βακτηρίων.

Το ασβέστιο προστάτευε σημαντικά τις πρωτεϊνάσες των στελεχών Ρ. fluorescens 

AFT36 στους 80°C (Stepaniak και συν. 1982) και Ρ. fluorescens Ρ1 στους 150°C 

(Stepaniak και συν. 1987a).
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9

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Επίδραση ασβεστίου* στην πρωτεολυτική δραστικότητα στις 

θερμικές κατεργασίες των υπερκειμένων και διαπιδυμένων 

υπερκειμένων καλλιεργειών του στελέχους Ρ. fluorescens MR 1 σε 

θρεπτικό ζωμό+Ca2*** στους 25°C και σε θρεπτικό ζωμό στους 5°C

% απομένουσα δραστικότητα

Θερμικές κατεργασίες
θρεπτικός ζωμός+Ca2* 

25°C

θρεπτικός ζωμός 

5°C
γ+*Φ Δ.Υ**** Υ ΔΎ

χωρίς θερμική κατεργασία 100% 100% 100% 100%

χωρίς Ca2* 
92°C/2min 75%***** 60% 44% 39%

με Ca2+ 
92°C/2min — 62% — 43%

χωρίς Ca2* 
55°C/4min 39% 8% 23% 6%

με Ca2+ 
55°C/4min 9% — 6%

*CaCI22H20(1 OmM) 

**CaCI22H20(45mg/l) 

***Υπερκείμενο 

! ****Διαπιδυμένο υπερκείμενο 

*****Μέσοι όροι δύο προσδιορισμών
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Η πρωτεϊνάση του στελέχους Ρ. fluorescens Ν033 παρουσίαζε μεγαλύτερη 

θερμοανθεκτικότητα παρουσία ασβεστίου παρά απουσία του σε θερμοκρασίες * 

μεγαλύτερες από 60°C (Kumura και συν. 1993a). Η απομάκρυνση Ca2* με EDTA ή 

ρητίνη, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της θερμοανθεκτικότητας της πρωτείνάσης 

Pseudomonas spp. ( Barach και 1976b).

Τα διαπιδυμένα υπερκείμενα από καλλιέργειες του στελέχους στο θρεπτικό 

ζωμό και θρεπτικό ζωμό με ασβέστιο εμφανίστηκαν ευαίσθητα στους 55°C αφού 

διατηρούσαν μόνο το 5-10% της πρωτεολυτικής δραστικότητας τους.

Με τη διαπίδυση των υπερκειμένων από καλλιέργειες του στελέχους στο 

θρεπτικό ζωμό και θρεπτικό ζωμό με ασβέστιο παρατηρήθηκε μείωση της 

θερμοανθεκτικότητας των πρωτεολυτικών παρασκευασμάτων στους 55°C αφού 

η απομένουσα δραστικότητα μειωνόταν από 23% σε 6% και από 39% σε 8% 

για την πρώτη και δεύτερη καλλιέργεια, αντίστοιχα (Ρ<0.05). Η προσθήκη ασβεστίου 

στα διαπιδυμένα υπερκείμενα των δύο καλλιεργειών δεν επανέφερε την αρχική 

δραστικότητα. Επίσης η απομένουσα πρωτεολυτική δραστικότητα στο υπερκείμενο 

καλλιέργειας στο θρεπτικό ζωμό με ασβέστιο (39%) ήταν ελαφρώς μεγαλύτερη από 

εκείνη στο θρεπτικό ζωμό χωρίς ασβέστιο (23%) και παρόμοια με εκείνη στο 

αποβουτυρωμένο γάλα μετά από την κατεργασία στους 55°C (Ρ<0.05). Τα παραπάνω 

αποτελούν ένδειξη ότι συστατικά του θρεπτικού ζωμού με μοριακό βάρος < 10000 τα 

οποία απομακρύνθηκαν με τη διαπίδυση, είναι υπεύθυνα για τη μείωση της 

θερμοανθεκτικότητας στα διαπιδυμένα υπερκείμενα. Επίσης δείχνουν ότι το ασβέστιο 

αυξάνει σε μικρό βαθμό τη θερμοανθεκτικότητα του πρωτεολυτικού παρασκευάσματος 

στους 55°C μόνο όμως όταν προϋπάρχει στο μέσο ανάπτυξης.

Το ασβέστιο δε σταθεροποιούσε στους 55°C τις πρωτεϊνάσες των στελεχών 

Ρ. fluorescens AFT36 (Stepaniak και συν. 1982, Stepaniak και Fox 1983) και 

Ρ. fluorescens P1 (Stepaniak και συν. 1987a). Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξαν 

και οι Kumura και συν. (1993a), Kroll και Klostermeyer (1984), Yan και συν. (1985).

Η θερμοανθεκτικότητα των πρωτεϊνασών των στελεχών Ρ. fluorescens MR1 και 

Flavobacterium MTR3 δεν ήταν μεγαλύτερη στο αποβουτυρωμένο γάλα. Αυτό 

υποδεικνύει ότι οι πρωτεΐνες του αποβουτυρωμένου γάλακτος δε συνεισφέρουν στη 

θερμική σταθερότητα των πρωτεϊνασών των δύο στελεχών στις θερμικές κατεργασίες 

που μελετήθηκαν.
Αναφέρθηκε σταθεροποίηση εξωκυτταρικών πρωτεϊνασών από πρωτεΐνες γάλακτος 

τόσο σε υψηλές όσο και σε χαμηλές θερμοκρασίες και από τους Kohlmann και συν.
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(1991b), Islam και Blanshard (1973), Kroll και Klostermeyer (1984), Richardson 

(1981), Patel και συν. (1983a,b), Birkeland και συν. (1985), Barach και συν. (1976a,b). 

Αποβουτυρωμένο γάλα ή καζεΐνη προστάτευαν την πρωτεϊνάση στελέχους 

Ρ. fluorescens από αδρανοποίηση της στους 71.4°C/8h (Mayerhofer και συν. 1973). Η 

πρσθήκη αποβουτυρωμένου γάλακτος σε ρυθμιστικό διάλυμα προσέδιδε σταθερότητα 

σε πρωτεϊνάση Pseudomonas spp. στους 63°C (Yan και συν. 1985).

Το παρασκεύασμα της πρωτεϊνάσης του στελέχους Ρ. fluorescens MR1 είτε 

αναπτυσσόταν στο αποβουτυρωμένο γάλα είτε στο θρεπτικό ζωμό αδρανοποιούνταν 

σε μεγαλύτερο ποσοστό στους 55°C παρά στους 92°C. Το αντίστοιχο παρασκεύασμα 

του στελέχους Flavobacterium MTR3 δεν παρουσίαζε αυτό το φαινόμενο (LTI 

αδρανοποίηση). Ωστόσο, ήταν θερμοευαίσθητο σε αυτή τη θερμοκρασία.

Οι Barach και συν. (1976a) παρατήρησαν μεγαλύτερη από 90% αδρανοποίηση των 

πρωτεϊνασών από 8 στελέχη του γένους Pseudomonas μετά από κατεργασία στους 

55°C/10min. Η πρωτεϊνάση του στελέχους Ρ. fluorescens AFT36 ήταν 

θερμοευαίσθητη σε ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών αφού αδρανοποιούνταν κατά 

90% στους 55°C/1min (Stepaniak και συν. 1982). Στους 55°C απαιτούνταν μόνο

1.1 min για 90% αδρανοποίηση της πρωτεϊνάσης του στελέχους Ρ. fluorescens Ρ1 

(Stepaniak και auv.1987a). Οι Margesin και συν.(1991) παρατήρησαν 84-96% 

αδρανοποίηση των πρωτεϊνασών από Flavobacterium spp. στους 50°C/15min. 

Θερμική κατεργασία στους 55°C/4min επέφερε 30% αδρανοποίηση της πρωτεϊνάσης 

του στελέχους Ρ. fluorescens 112 σε γάλα (Kroll και Klostermeyer 1984). Παρόμοια 

αποτελέσματα αναφέρθηκαν και από άλλους ερευνητές (Stepaniak και Fox 1985, 

Patel και συν. 1983a, Kroll και Klostermayer 1984, Patel και Bartlett 1988, Kumura και 
συν. 1993a).

Οι Barach και συν. (1976b) πρότειναν την εφαρμογή θερμικής κατεργασίας στους 

55°C για 1h στο γάλα για την αδρανοποίηση των θερμοανθεκτικών πρωτεϊνασών της 

ψυχρότροφης χλωρίδας. Η αποτελεσματικότητα της θερμικής κατεργασίας στους 55°C 

όταν συνδυάζεται με θερμικές κατεργασίες σε υψηλές θερμοκρασίες φαίνεται να 

εξαρτάται από τη διαδοχή των κατεργασιών. Όταν η LTI κατεργασία εφαρμοζόταν πριν 

την κατεργασία στους 77°C φάνηκε να είναι περισσότερο αποτελεσματική (Griffiths και 

συν. 1981). Οι Kroll και Klostermeyer (1984) πρότειναν, με βάση τη μελέτη τους με 20 

πρωτεϊνάσες ψυχροτρόφων βακτηρίων, ότι η LTI κατεργασία θα πρέπει να 

εφαρμόζεται στους 55°C, και μάλιστα πριν και όχι μετά την UHT κατεργασία του 
^ γάλακτος. Επίσης οι Stepaniak και Fox (1983) μελετώντας την πρωτεϊνάση του

V



86

στελέχους Pseudomonas AFT36 παρατήρησαν ότι το ένζυμο αδρανοποιούνταν μόνο 

όταν θερμαινόταν στους 55°C. Οι ίδιοι ερευνητές ισχυρίστηκαν ότι προθέρμανση της * 

πρωτεϊνάσης σε υψηλές θερμοκρασίες πριν την LTI κατεργασία την καθιστά σταθερή 

στην αδρανοποίηση στους 55°C. Ομως οι West και συν. (1978) πρότειναν ότι η 

κατεργασία του γάλακτος στους 55°C/1h μετά την UHT κατεργασία είναι ένας τρόπος 

μείωσης της δραστικότητας των πρωτείνασών από ψυχρότροφα βακτήρια. Ο 

συνδυασμός των δύο αυτών θερμικών κατεργασιών κατέληξε σε τριπλάσια αύξηση 

του χρόνου διατήρησης του γάλακτος χωρίς επιπτώσεις στην ποιότητα του.

Με δεδομένο ότι οι πρωτεϊνάσες των ψυχροτρόφων βακτηρίων παρουσιάζουν 

διαφορές στη θερμοανθεκτικότητα τους σε αυτή την περιοχή θερμοκρασιών (Griffiths 

και συν. 1981, Kocak και Zadow 1985, Marshall και Mastiller 1981), και ότι η διαδοχή 

με την οποία θα γίνουν οι θερμικές κατεργασίες παίζει σημαντικό ρόλο στην 

αδρανοποίηση μερικών ενζύμων (Griffiths και συν. 1981, Stepaniak και Fox 1983, 

1985, Diemnayr και συν. 1987), η πρακτική εφαρμογή αυτής της τεχνικής γίνεται 

δύσκολη. Οι Kocak και Zadow (1985) ανέφεραν ότι η LTI κατεργασία πριν ή μετά την 

UHT κατεργασία είναι περιορισμένης αξίας για την αύξηση του χρόνου διατήρησης του 

γάλακτος.

Συμπερασματικά φαίνεται να υπάρχει σχέση μεταξύ της αδρανοποίησης των 

πρωτεολυτικών παρασκευασμάτων στο EDTA και της θερμοανθεκτικότητας τους στις 

υψηλές θερμοκρασίες. Επίσης το φαινόμενο της σημαντικής αδρανοποίησης των 

πρωτείνασών στα υπερκείμενα καλλιεργειών στους 55°C παρατηρήθηκε και για τα δύο 

στελέχη και στα δύο θρεπτικά υλικά. Η θερμοανθεκτικότητα του πρωτεολυτικού 

παρασκευάσματος του στελέχους Ρ. fluorescens MR1 και η θερμοευαισθησία του 

αντίστοιχου παρασκευάσματος του στελέχους Flavobacterium MTR3 στους 92°C, 

παρατηρήθηκε επίσης και στα δύο θρεπτικά υλικά. Το μοναδικό συστατικό του 

αποβουτυρωμένου γάλακτος που πιθανόν προστατεύει τις πρωτεϊνάσες είναι το 

ασβέστιο και μάλιστα μόνο όταν προϋπάρχει στο μέσο ανάπτυξης. Αυτό συμβαίνει 

πολύ περισσότερο στους 92°C και πολύ λιγότερο στους 55°C και μόνο για το στέλεχος 

Ρ. fluorescens MR1.
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V

3.2.5. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΩΝ ΣΕ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ 

" ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ρ. FLUORESCENS MR1 ΚΑΙ

FLA VOBACTERIUM MTR3

Το διαπιδυμένο υπερκείμενο από καλλιέργεια του στελέχους Ρ. fluorescens 

MR1 σε αποβουτυρωμένο γάλα στους 25°C εμφανίστηκε να έχει λιπολυτική 

ζραστικότητα ευαίσθητη σε' 10mM EDTA (95% αδρανοποίηση). Αντίθετα, το 

αντίστοιχο παρασκεύασμα λιπάσης του στελέχους Ffavobacterium MTR3 διατηρούσε 

το 82% της δραστικότητας του μετά από κατεργασία με 10mM EDTA.

Η πλειοψηφία των λιπασών από ψυχρότροφα βακτήρια αδρανοποιούνται μετά 

από κατεργασία με EDTA. Ωστόσο, ορισμένες δείχνουν σημαντική ανθεκτικότητα. Το 

EDTA με'χηλίωση του ασβεστίου ανέστελλε τις λιπάσες από στελέχη Ρ  fluorescens 

(Deeth και Fitzerald 1983, Dring και Fox 1983, Bozoglu και συν. 1984) αλλά όχι τη 

λιπάση από στέλεχος Ρ. aeruginosa (Nadkami 1971). Οι Fitzerald και Deeth (1983) 

ανέφεραν ότι η λιπάση στελέχους Ρ. fluorescens ήταν ευαίσθητη στο EDTA, ενώ 

αντίθετα η λιπάση στελέχους Ρ. aeruginosa ήταν ανθεκτική στο EDTA. Οι Gilbert και 

ouv.(1991b) θεώρησαν με βάση τη μη σημαντική αναστολή της λιπάσης του 

στελέχους Ρ. aeruginosa EF2 με 1mM EDTA, ότι το ένζυμο πιθανόν να μην είναι 

μεταλλοπρωτεΐνη και ότι η δρασπκότητα του δεν εξαρτάται από την παρουσία 

δισθενούς ιόντος. Από άλλους ερευνητές αναφέρθηκε σχεδόν 100% αδρανοποίηση 

των λιπασών από στελέχη Ρ. fluorescens με 10mM EDTA (Stepaniak και συν. 1987a, 

Abad και συν. 1993, Roussis και συν. 1988b). Αντίθετα, οι λιπάσες στελέχους Ρ. fragi 

(Lu και Liska 1969) και του στελέχους Ρ fluorescens ΝΟ.33 (Kumura και συν. 1993b) 

ήταν ανθεκτικές στο EDTA.

Η επίδραση θερμικών κατεργασιών 92°C/2min και 63°C/4min στη λιπολυτική 

δρασπκότητα διαπιδυμένων υπερκειμένων από καλλιέργειες των στελεχών 

Ρ. fluorescens MR1 και Flavobacterium MTR3 σε αποβουτυρωμένο γάλα στους 25°C

φαίνεται στον Πίνακα 6.
£

Το διαπιδυμένο υπερκείμενο του στελέχους Ρ. fluorescens MR1 εμφανίστηκε 

ρυαίσθητο και στις δύο θερμοκρασίες αφού έχανε περισσότερο από 80% της 

λιπολυτικής του δραστικότητας. Από την άλλη μεριά, το διαπιδυμένο υπερκείμενο του 

στελέχους Flavobacterium MTR3 ενώ ήταν ευαίσθητο στους 92°C (>90% απώλεια 

λιπολυτικής δραστικότητας) διατηρούσε το 50% της δραστικότητας του στους 63°C 
. -  (Ρ<0.05).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Επίδραση ασβεστίου* στη λιπολυτική δραστικότητα στις θερμικές 

κατεργασίες των διαπιδυμένων υπερκειμένων καλλιεργειών των στελεχών * 

Ρ. fluorescens MR1 και Flavobacterium MTR3 σε αποβουτυρωμένο 

γάλα στους 25°C

% απομένουσα λιπολυτική 

δραστικότητα

Θερμικές κατεργασίες MR1 MTR3

χωρίς θερμική κατεργασία 100% 100%

χωρίς Ca2+ 
92°C/2min 14%** 7%

με Ca2* 
9 2°C/2min 12% 8%

χωρίς Ca2+ 
63°C/4min 18% * 47%

με Ca2+ 
63°C/4min 50% 47%

I

*CaCI22H2O(10mM)

“ Μέσοι όροι δύο προσδιορισμών

Η θερμοανθεκτικότητα των λιπασών των ψυχροτρόφων βακτηρίων ποικίλλει μεταξύ 

των ειδών αλλά και των στελεχών (Fitzerald και συν. 1982, Law και συν. 1976, 

O’Donnell 1978, Griffiths και συν. 1981), Achromobacter spp. και Serratia spp., 

αντίθετα από Flavobacterium spp. και Alcaiigenes spp., παρήγαγαν λιπάσες που ήταν 

ανθεκτικές στους 74°C/4sec (Stadhouders και Mulder 1960). Ο μέσος όρος της 

απομένουσας δραστικότητας των λιπασών Pseudomonas spp. στους 100°C/30sec
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»

ήταν 060% και της λιπάσης Flavobacterium spp. 12% ( Fitzerald και συν. 1992). Οι 

Nashif και Nelson (1953) ανέφεραν ότι η λιπάση στελέχους Ρ. fragi ήταν 

θερμοανθεκτική, αφού απαιτούσε 20min στους 99°C για την πλήρη αδρανοποίηση 

της, ενώ αντίθετα οι Lu και Liska (1969) ανέφεραν πλήρη αδρανοποίηση στους 

71°C/10min. Η HTST κατεργασία μείωνε μόνο κατά 40-55% τη λιπολυτική 

δραστικότητα δύο Flavobacterium spp. (Griffiths και συν. 1981). Μετά από UHT 

κατεργασίες παρέμενε το 33-59% της λιπολυτικής δραστικότητας από στέλεχος 

Ρ. fluorescens (Abad και συν. 1993). Ενώ οι λιπάσες στελεχών Ρ. fluorescens 

διατηρούσαν το 40100% της δραστικότητας τους στους 100°C/30sec, η λιπάση 

στελέχους Ρ. aeruginosa έχανε περισσότερο από 90% της δραστικότητάς της στους 

100°C/30sec (Fitzerald και Deeth 1983).

Τα ενζυμίΚά παρασκευάσματα των δύο στελεχών δε φάνηκε να υφίστανται μεγαλύτερη 

αδρανοποίηση στους 63°C αττοτι στους 92°C. Αντίθετα, πολλοί ερευνητές έχουν 

αναφέρει μεγαλύτερη θερμοευαισθησία λιπασών από ψυχρότροφα βακτήρια σε 

χαμηλές θερμοκρασίες παρά σε υψηλές (LTI φαινόμενο).

Παρασκευάσματα λιπασών από ένα μεγάλο αριθμό ψυχροτρόφων στελεχών

(Pseudomonas, Flavobacterium) αδρανοποιούνταν περισσότερο με θέρμανση στους

55°C/1h παρά με HTST κατεργασία (Griffiths και συν. 1981). Οι Fitzerald και συν.

(1982) παρατήρησαν μέγιστη αδρανοποίηση των λιπασών σε υπερκείμενα από

καλλιέργειες ψυχροτρόφων σε αποβουτυρωμένο γάλα στην περιοχή θερμοκρασιών

52.5-55°C. Οι λπτάσες Pseudomonas spp., ενώ εμφανίστηκαν σταθερές σε

θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 100°C , αδρανοποιούνταν γρήγορα στους 50-70°C

(Fox και Stepaniak 1983, Dring και Fox 1983, Swaisgood και Bozoglu 1984). Η

λιπάση στελέχους Ρ. fluorescens ενώ έδειχνε υψηλό βαθμό ανθεκτικότητας σε

διάφορες υψηλές θερμοκρασίες (85°C/20s, 140°C/5s, 150°C/1s), η θερμική

κατεργασία στους 630C/30min την αδρανοποιούσε εντελώς (Abad και συν. 1993).

Προσθήκη ασβεστίου δεν αύξανε τη σταθερότητα της λιπάσης στο διαπιδυμένο

υπερκείμενο του στελέχους Flavobacterium MTR3 στους 92°C ή 63°C. Ομοίως, το

ασβέστιο δεν αύξανε τη σταθερότητα του παρασκευάσματος της λιπάσης του

στελέχους Ρ. fluorescens MR1 στους 92°C. Αντίθετα, η προσθήκη ασβεστίου αύξανε *
την απομένουσα λιπολυτική δραστικότητα στο διαπιδυμένο υπερκείμενο του 

στελέχους Ρ. fluorescens MR1 στους 63°C από 18% σε 50% (Ρ<0.05).

Σε συμφωνία με τα παραπάνω, το ασβέστιο δε φαίνεται να σταθεροποιεί τις λιπάσες 

.. από Pseudomonas spp. σε υψηλές θερμοκρασίες (Swaisgood και Bozoglu 1984,
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Roussis και συν. 1988b). Η λιπάση του στελέχους Ρ. fluorescens AFT36 ήταν πολύ 

σταθερή στους 150°C σε ρυθμιστικό διάλυμα, με ή χωρίς ασβέστιο (Fox και Stepaniak * 

1983). Ορισμένα συστατικά διαλύματος αλάτων γάλακτος μείωναν τη 

θερμοανθεκτικότητα της λιπάσης του στελέχους Ρ. fluorescens Ν0.33 σε 

θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 60°C (Kumura και συν. 1993c). Η προσθήκη CaCI2 σε 

νερό, που ήταν το μέσο θέρμανσης της λιπάσης Pseudomonas spp., δεν αύξανε τη 

θερμοανθεκτικότητα του ήδη θερμοανθεκτικού ενζύμου στους 150°C. Στην 

πραγματικότητα, συγκεντρώσεις ασβεστίου >6mM μείωναν τη θερμική σταθερότητά 

της (Adams και Brawley 1981b). Ωστόσο, το ασβέστιο εμφανίζεται να σταθεροποιεί τις 

λιπάσες από την αδρανοποίηση τους στις χαμηλές θερμοκρασίες. Η λιπάση στελέχους 

Ρ. fluorescens σταθεροποιούνταν από ασβέστιο στην περιοχή θερμοκρασιών 60-80°C 

(Fox και Stepaniak 1983). Το ασβέστιο σταθεροποιούσε καθαρισμένη λιπάση 

στελέχους Ρ. fluorescens στους 55°C (Roussis και συν. 1988b). Επίσης οι Swaisgood 

και Bozoglu (1984) και Kumura και συν. (1983b) έδειξαν σταθεροποίηση λιπασών 

στους 60°C ή 40°C, αντίστοιχα. Όμως, παρόμοια προστατευτική δράση δεν 

αναφέρθηκε για τη λιπάση στελέχους Ρ. fluorescens (Dring και Fox 1983). 

Συμπερασματικά η λιπολυτική δραστικότητα του στελέχους Ρ. fluorescens MR1 ήταν 

ευαίσθητη στο EDTA και στις θερμικές κατεργασίες 92°C/2min και 63°C/4min όταν 

αναπτυσσόταν στο αποβουτυρωμένο γάλα. Η προσθήκη ασβεστίου αύξανε τη 

σταθερότητα της στους 63°C. Αντίθετα η λιπολυτική δραστικότητα του στελέχους 

Flavobacterium MTR3 ήταν ανθεκτική στο EDTA, ευαίσθητη στους 92°C/2min και 

λιγότερο ευαίσθητη στους 63°C/4min.

Οι περισσότερες λιπάσες που έχουν μελετηθεί έως τώρα και ήταν ευαίσθητες στο 

EDTA παρουσίαζαν σημαντική σταθερότητα σε θερμοκρασίες >100°C (Fitzerald και 

Deeth 1983, Bozoglu και συν. 1984, Stepaniak και συν. 1987a, Abad και συν. 1993). 

Αντίθετα, ανθεκτικές λιπάσες στο EDTA ήταν θερμοευαίσθητες σε υψηλές 

θερμοκρασίες (Fitzerald και Deeth 1983, Lu και Liska 1969).

Δεν είναι γνωστό αν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ της ευαισθησίας των λιπασών σε 

χηλιωτικά αντιδραστήρια και θερμοανθεκτικότητας.

Τα παρασκευάσματα λιπασών των δύο στελεχών που μελετήθηκαν ενώ διέφεραν 

στην ευαισθησία τους στο EDTA, παρουσίαζαν όμοιο βαθμό αδρανοποίησης στους 

92°C. Είναι όμως πιθανό οι διαφορές που εμφάνισαν τα παρασκευάσματα λιπασών 

στην ευαισθησία τους στο EDTA να συνδέονται με τη συμπεριφορά τους στους 63°C.



91

Ίσως η ισχυρή αδρανοττοίηση από EDTA να σχετίζεται με ευαισθησία σε χαμηλές 
θερμοκρασίες. Τα βιβλιογραφικά δεδομένα συνηγορούν στην υπόθεση αυτή.

Η λιπάση στελέχους Ρ aeruginosa η οποία δεν αναστελλόταν σημαντικά από 1mM 

EDTA ήταν περισσότερο θερμοανθεκτική στους 60°C από άλλες (Gilbert και συν. 

1991b). Λιπάση που έχανε το 100% της δραστικότητας της με 10mM EDTA 

αδρανοποιούνταν πλήρως στους 63°C/30min (Abad και συν. 1993).
Όσον αφορά στο ρόλο του ασβεστίου, η ευαισθησία του λιπολυτικού 

παρασκευάσματος στο EDTA σε συνδυασμό με τη σταθεροποιητική επίδραση του 

ασβεστίου στους 63°C υποδεικνύει ότι τούτο παίζει σημαντικό ρόλο στη δραστικότητα 

και σταθερότητα του παρασκευάσματος λιπάσης του στελέχους Ρ. fluorescens MR1.

Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι τα διαπιδυμένα και μη διαπιδυμένα 

υπερκείμενα των καλλιεργειών των στελεχών Ρ. fluorescens MR1 και Flavobacterium 

MTR3 στο αποβουτυρωμένο γάλα έδειξαν παρόμοια θερμοανθεκτικότητα στους 92°C 

και 63°C. Αυτό δείχνει ότι συστατικά του αποβουτυρωμένου γάλακτος που 

απομακρύνθηκαν με τη διαπίδυση δεν επιδρούσαν σημαντικά στη 

θερμοανθεκτικότητα του παρασκευάσματος της λιπάσης των δύο ψυχροτρόφων 
στελεχών.

Μία από τις κύριες ιδιότητες των λιπασών των ψυχροτρόφων βακτηρίων είναι η 

θερμοανθεκτικότητα τους. Αυτή ποικίλλει μεταξύ των ειδών και στελεχών των 

ψυχροτρόφων βακτηρίων καθώς επίσης και με το μέσο στο οποίο θερμαίνονται. Έχει 

αναφερθεί σταθεροποίηση τους από τις πρωτεΐνες (Lawrence 1967b, Lu και Liska 

1969, Law 1979) ή το λίπος του γάλακτος (Nashif και Nelson 1953b). Ωστόσο, οι 

Andersson και συν. (1979) ανέφεραν ότι συστατικά του γάλακτος δε σταθεροποιούσαν 
τη λιπάση Pseudomonas spp..

V
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3.3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ρ. FLUORESCENS MR1 ΚΑΙ 

FLA VOBA CTERIUM MTR3 ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ* 

ΠΡΩΤΕΪΝΑΣΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΩΝ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ 

ΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΣΤΟΥΣ 25°C ΚΑΙ 5°C

Η ανάπτυξη και η παραγωγή πρωτεϊνάσης και λιπάσης σε αποβουτυρωμένο 

γάλα στους 25°C και 5°C από το στέλεχος Ρ. fluorescens MR1 φαίνεται στα Σχήματα 

1 και 2 και από το στέλεχος Flavobacterium MTR3 στα Σχήματα 3 και 4, αντίστοιχα.

Οι χρόνοι διπλασιασμού των στελεχών Ρ. fluorescens MR1 και Flavobacterium 

MTR3 στη λογαριθμική φάση στους 25°C ήταν 89min και 110min, αντίστοιχα ενώ 

στους 5°C ήταν 13.4h και 15.3h, αντίστοιχα.

Τα παραπάνω στελέχη εμφανίζονται να έχουν βραδύτερους ρυθμούς ανάπτυξης 

στους 5°C σε σύγκριση με άλλα στελέχη Pseudomonas. Οι Brandt και Ledford (1982) 

ανέφεραν ότι στελέχη Ρ. fluorescens εμφάνιζαν χρόνους διπλασιασμού 12.5 έως 

16.5h στους 3°C και 5.5 έως 10.5h στους 3°C έως 5°C σε νωπό γάλα. Pseudomonas 

spp. διπλασιάζονταν σε 6 έως 7.5h στους 3°C έως 5°C και σε 4.5 έως 5h στους 5°C 

έως 7°C σε παστεριωμένο γάλα (Langeveld και Cuperus 1980).

Στελέχη Ρ. fluorescens και Ρ. fragi είχαν χρόνους διπλασιασμού 6.9h και 4.8h, 

αντίστοιχα σε UHT γάλα στους 5°C (Shelley και συν. 1986). Ωστόσο, δύο 

Pseudomonas spp. αναπτυσσόμενα σε γάλα στους 4°C έως 6°C είχαν 11 έως 15h 

χρόνους διπλασιασμού (Greene και Jezeski 1954).

Λόγω της έλλειψης βιβλιογραφικών δεδομένων δεν μπορεί να γίνει σύγκριση του 

ρυθμού ανάπτυξης του στελέχους Flavobacterium MTR3 με άλλα στελέχη του ίδιου 

γένους. Αυτό που μόνο έχει αναφερθεί είναι ότι σε θερμοκρασίες <10°C Pseudomonas 

spp. είχε υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από Flavobacterium spp. και αυτό από 

Acinetobacter spp. (Jooste και Fischer 1992).

Οι χρόνοι διπλασιασμού των στελεχών που μελετήθηκαν ήταν πολύ 

μεγαλύτεροι στους 5°C απ’ότι στους 25°C. Αυτό είναι λογικό αφού ανήκαν σε γένη 

μεσόφιλων βακτηρίων. Σχετικά με τη θερμοκρασία ανάπτυξης των ψυχροτρόφων 

βακτηρίων οι Griffiths και Phillips (1988) έδειξαν μια μεγάλη μείωση στο χρόνο 

διπλασιασμού της χλωρίδας του παστεριωμένου γάλακτος με αύξηση της 

θερμοκρασίας από τους 5°C στους 15°C. Πάνω από τους 15°C, οι χρόνοι 

διπλασιασμού μεταβάλλονταν ελάχιστα με τη θερμοκρασία.
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Σχήμα 1. Ανάπτυξη και παραγωγικότητα σε πρωτεϊνάση και Xmacni(logUnits/mI/ 
logcfu/ml) του στελέχους Pseudomonas fluorescens MR 1 με καλλιέργεια σε 
Skim Milk στους 25°C. ο, Ανάπτυξη (logcfu/ml), ·, Πρωτεινάση(^υηίίε/ΓηΙ/ 
logcfu/ml), λ, Am0aii(logUnits/mI/logcfu/ml), Ν=2
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Σχήμα 2. Ανάπτυξη και παραγωγικότητα σεπρωτεϊνάση και Xma^(logUnits/ml/ 
logcfu/mi) του στελέχους Pseudomonas fluorescensMR 1 με καλλιέργεια σε 
Skim Milk στους 5°C. ο, Ανάπτυξη(^οΓυ/πιΙ), ·, IIpwTe\va^(logUnits/ml/ 
logcfu/vnl), λ , Ayrd(ni(logUnits/ml/logcfu/ml),N=2 :
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Σχήμα 3. Ανάπτυξη και παραγωγικότητα σε πρωτεϊνάση και Xmdoii(logUnits/ml/ 
logcfti/ml) του στελέχους Fhivobncteriwn MTR3 με καλλιέργεια σε Skim 
Milk στους 25°C. ο, Ανάπτυξη(^οίυ/νη1), ·, Πρωτεϊνάση(^υηΐΙε/ιη1/ 
logclu/inl), λ , AmdoiiilogUnits/inl/logcfu/ml), Ν=2
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Ρ

Οι χρόνοι διπλασιασμού των στελεχών πιθανόν να ισχύουν και κατά την 

ανάπτυξη τους στο νωπό γάλα, καθ’όσον ερευνητές έδειξαν ότι στελέχη Ρ. fluorescens 

και Ρ. fragi είχαν παρόμοιους χρόνους διπλασιασμού σε ξεχωριστές και μεικτές 

καλλιέργειες σε αποβουτυρωμένο γάλα στους 5°C (Shelley και συν. 1986).

Οι αριθμοί των κυπάρων στη στατική φάση ανάπτυξης ήταν παρόμοιοι στους 

25°C και 5°C. Τούτο ίσχυε και για τα δύο στελέχη που μελετήθηκαν. Αντίθετα, οι Tome 

και συν. (1983) ανέφεραν ότι ο αριθμός των κυττάρων στελέχους Ρ. fluorescens σε - 

νωπό γάλα ήταν μεγαλύτερος στους 6°C σε σύγκριση με τους 20°C. Αυτό αποδόθηκε 

σε αυξημένη συγκέντρωση μη πρωτεϊνικού αζώτου στους 6°C, που προέκυψε από 

μεγαλύτερη υδρόλυση των πρωτεϊνών του γάλακτος, λόγω του μεγάλου χρόνου 

επώασης.

3.3.1. ΦΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο προσδιορισμός της φάσης ανάπτυξης στην οποία πραγματοποιείται η 

παραγωγή των εξωκυτταρικών ενζύμων παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και αξίζει 

περαιτέρω έρευνας καθώς τα ψυχρότροφα βακτήρια που αναπτύσσονται στο γάλα δε 

φαίνεται να φτάνουν στη στατική φάση ανάπτυξης κάτω από φυσιολογικές συνθήκες 

διατήρησης του γάλακτος (Mckellar 1982). Οι Law και συν. (1979) ανέφεραν ότι σε 

γενικές γραμμές, ο πληθυσμός των ψυχροτρόφων βακτηρίων δεν ξεπερνά τα 

107cfu/ml στο νωπό γάλα πριν την κατεργασία του. Αν τα εξωκυτταρικά ένζυμα 

παράγονται στην τροφόφαση, η επίδρασή τους στα προϊόντα του γάλακτος εξαρτάται 

από το ποσό που παράγεται, τη δραστικότητα και τη θερμοανθεκτικότητα τους 
(Suhren 1983, Downey 1980).

Οι δραστικότητες πρωτεϊνάσης των δύο στελεχών που χρησιμοποιήθηκαν 

ανιχνεύθηκαν όταν τα κύτταρα ήταν στο τέλος της λογαριθμικής-αρχή στατικής φάσης 

ανάπτυξης (ιδιόφαση), και στις δύο θερμοκρασίες. Συγκεκριμένα, στους 25°C, ο 

αριθμός των κυπάρων του στελέχους P.fluorescens MR1 ήταν >5.8χ107 και <2.6χ108 

cfu/ml και του στελέχους Flavobacterium MTR3 ήταν >3x105 και <1.1x107 cfu/ml. 

Στους 5°C, τα αντίστοιχα ποσά για το στέλεχος Ρ. fluorescens MR1 ήταν >2.5x107 και 

<8.7x107 cfu/ml και για το στέλεχος Flavobacterium MTR3 >5.1χ107 και <8.3χ107 

cfu/ml.

Η' λιπολυτική δραστικότητα των στελεχών Ρ. fluorescens MR1 και Flavobacterium 

«. MTR3 στις δύο θερμοκρασίες καλλιέργειας, ανιχνεύθηκε στη λογαριθμική φάση
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ανάπτυξης (τροφόφαση). Η λιπολυτική δραστικότητα του στελέχους Ρ. fluorescens
Λ  n  - ί

MR1 παρατηρήθηκε όταν τα κύτταρα ήταν <6.3x10 cfu/ml στους 25 C και 

<5.1x104cfu/ml στους 5°C. Τα αντίστοιχα βακτηριακά ποσά για το στέλεχος 

Flavobacterium MTR3 ήταν <1.2x103 cfu/ml στους 25°C και <1.5x104 cfu/ml στους 5°C.

Η πλειοψηφία των ερευνητών έχει αναφέρει ότι η παραγωγή εξωκυπαρικών 

πρωτεϊνασών συμβαίνει στην ιδιόφαση (Fox και Stepaniak 1983, Murray και συν. 

1983, Jensen και συν. 1980a, Mckellar 1982, Whooley και συν. 1983, Fairbaim και 

Law 1987, Rowe και Gilmour 1982, Griffiths 1989, Kohlmann και συν. 1991a, Myhara 

και Skura 1989, Stead 1987, Rowe και Gilmour 1983, Rowe 1988, Villafafila και συν. 

1993, Birkeland και συν. 1985, Jooste και Blitz 1986). Σε σχέση με τους πληθυσμούς 

των κυπάρων, αναφέρθηκε ότι η εξωκυπαρική πρωτεολυτική δραστικότητα 

ανιχνευόταν σε καλλιέργειες με βακτηριακούς πληθυσμούς 107-108 cfu/ml (Griffiths 

1989, Rowe και Gilmour 1982, Murray και συν. 1983, Tayfour και συν. 1982, 

Maliszewska και Sroka 1989, Stepaniak και συν. 1987b, Jaspe και συν. 1994, 

Birkeland και συν. 1985, Kohlmann και συν. 1991b, Jooste και Britz 1986), δηλαδή 

περίπου στο τέλος της λογαριθμικής φάσης ανάπτυξης.

Αν και η μέγιστη παραγωγή εξωκυπαρικών πρωτεϊνασών παρατηρείται στην 

ιδιόφαση, σε πολλές περιπτώσεις έχει αναφερθεί σύνθεση πρωτεϊνασών και στη 

λογαριθμική φάση ανάπτυξης (Fairbaim και Law 1987, Whooley και συν. 1983, 

O’Reilly και Day 1983, Juffs και συν. 1968, Malik και συν. 1985). Ομοίως, αναφέρθηκε 

παραγωγή πρωτεϊνασών σε πληθυσμούς κυπάρων 5x10scfu/ml (Birkeland και συν.

1985) , 104-107cfu/ml (Stepaniak και συν. 1987b), 104cfu/ml (Adams και συν. 1975, 

Speck και Adams 1976), 103-104cfu/ml(Gebre-Egziabher και συν. 1980b), <106cfu/ml 

(Kroll και Klostermeyer 1984). Η πρωτεολυτική δραστικότητα στη λογαριθμική φάση 

ήταν συνήθως μικρή. Ορισμένα όμως στελέχη παρήγαγαν ικανοποιητικό ποσό 

ενζύμου (Adams και συν. 1975, Stepaniak και συν. 1987b, Gebre-Egziabher και συν. 

1980b) ή και μέγιστο (Juffs και συν. 1968).

Η παραγωγή λιπασών από ψυχρότροφα βακτήρια φαίνεται να συμβαίνει στο τέλος της 

λογαριθμικής-αρχή στατικής φάσης ανάπτυξης (Lawrence 1967a, Fox και Stepaniak 

1983, Rowe και Gilmour 1983, Griffiths 1989, Stead 1987, Bucky και συν. 1987, 

Andersson 1980a, Abad και συν. 1993). Ομοίως, 108 cfu/ml (Rowe και Gilmour 1982, 

Gilbert και συν. 1991a, Mckellar και Cholette 1986b) και 107 cfu/ml (Shelley και συν.

1986) κυπαρικοί πληθυσμοί Pseudomonas spp. απαιτούνταν για ανίχνευση 

λιπολυτικής δραστικότητας. Σε δύο μόνο μελέτες (Rowe 1988, Christen και συν. 1986)
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αναφέρθηκε μικρή παραγωγή λιπάσης στη λογαριθμική φάση έχοντας ωστόσο 
μέγιστο στην ιδιόφαση ή στη στατική φάση ανάπτυξης.

Τα παρόντα στελέχη παρήγαγαν σημαντικά ποσά λιπασών και πρωτεϊνασών 
κατά τη διάρκεια της ιδιόφασης όταν ο πληθυσμός τους ήταν 108-109cfu/ml, αν και 
χαμηλές λιπολυτικές δραστικότητες ανιχνεύθηκαν κατά τη διάρκεια της λογαριθμικής 
φάσης ανάπτυξης.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ρύθμιση της σύνθεσης εξωκυτταρικών ενζύμων 
ελέγχεται, κατά κύριο λόγο, από την ενεργειακή κατάσταση των κυττάρων.
Η ανίχνευση της παραγωγής εξωκυτταρικών ενζύμων από τα στελέχη Ρ. fluorescens 

MR1, Flavobacterium MTR3 και Pseudomonas 31 (παράγραφος 3.4) στο τέλος της 
λογαριθμικής - αρχή στατικής φάσης ανάπτυξης, μπορεί να εξηγηθεί με τη σχέση 
ενεργειακής κατάστασης και σύνθεσης ενζύμων. Οι ρυθμοί ανάπτυξης των τριών 
στελεχών στη λογαριθμική φάση στο αποβουτυρωμένο γάλα, άρα και η ενεργειακή 
κατάσταση των κυττάρων, είναι υψηλοί λόγω της ύπαρξης εύκολων να μεταβολιστούν 
πηγών άνθρακα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην παραχθούν ένζυμα. Στην ιδιόφαση 
όμως όπου οι ρυθμοί ανάπτυξης και η ενέργεια μειώνονται, λόγω της εξάντλησης 
κάποιου παράγοντα ανάπτυξης, παράγεται σημαντική ποσότητα εξωκυτταρικών 
ενζύμων.
Γενικά, φαίνεται ότι σε απλά υποστρώματα η παραγωγή αρχίζει στην ιδιόφαση, ενώ σε
σύνθετα μέσα η παραγωγή αρχίζει στην αρχή της λογαριθμικής φάσης ανάπτυξης. Η
παραγωγή πρωτεϊνάσης από στέλεχος Ρ. aeruginosa σημειώθηκε στην τροφόφαση
σε θρεπτικό μέσο με καζεΐνη, ενώ όταν το μέσο περιείχε αμινοξέα ως πηγές άνθρακα
και αζώτου σημειώθηκε στην ιδιόφαση (Whooley και συν. 1983). Οι Fairbaim και Law
(1987) ανέφεραν παραγωγή πρωτεϊνάσης από στέλεχος Ρ. fluorescens στην εκθετική
φάση ανάπτυξης σε μέσο με πρωτεΐνη, αλλά όχι πριν την αρχή της στατικής φάσης σε
μέσο με αμινοξέα. Επίσης, οι Myhara και Skura (1989) παρατήρησαν παραγωγή
πρωτεολυτικού ενζύμου στην ιδιόφαση σε υγρό μέσο και στην τροφόφαση σε στερεό
μέσο. Οι συγγραφείς ανέφεραν ότι όπως στο υγρό μέσο η παραγωγή του ενζύμου
εμφανίστηκε λόγω εξάντλησης αζώτου ή οξυγόνου, έτσι κάποια μείωση ενός
παράγοντα ανάπτυξης στο στερεό μέσο ήταν υπεύθυνη για την πρόωρη παραγωγή.
*

Η ανάπτυξη Pseudomonas spp. χωρίς ικανότητα παραγωγής πρωτεϊνασών σε γάλα, 
έδειξε ότι οι εξωκυτταρικές πρωτεϊνάσες ασκούν την επίδραση τους στα τελευταία 
στάδια της ανάπτυξης, όταν τα θρεπτικά συστατικά περιορίζονται (Mckellar 1989). Οι 
παρόμοιοι ρυθμοί ανάπτυξης στη λογαριθμική φάση τριών στελεχών σε γάλα, από τα
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οποία το ένα δεν παρήγαγε πρωτεϊνάση, υποδηλώνει ότι η παραγωγή εξωκυτταρικών 
ένζυμων είναι πλεονέκτημα για τους μικροοργανισμούς μόνο όταν τα θρεπτικά * 
συστατικά περιορίζονται (ιδιόφαση) (Stead 1987). Ο αριθμός των κυττάρων στη 
στατική φάση ανάπτυξης, ήταν μεγαλύτερος από Pseudomonas spp. με ικανότητα 
παραγωγής πρωτεϊνάσης παρά από στελέχη που δεν παρήγαγαν εξωκυτταρικές 
πρωτεϊνάσες (Stead 1987, Tonie και συν. 1983, Thomas και Mills 1981). Η παραγωγή 
πρωτεϊνάσης από στέλεχος Ρ. fluorescens ήταν απαραίτητη για την ανάπτυξη του 
οργανισμού σε μέσο με πρωτεΐνες γάλακτος (Tome και συν. 1983). Επίσης 
εξωκυτταρική πρωτεϊνάση έπαιζε σημαντικό ρόλο, προμηθεύοντας αμινοξέα για την 
ανάπτυξη Aeromonas spp. (Sakai 1985).
Η παραγωγή όμως εξωκυτταρικών ενζύμων δε φαίνεται να εξηγείται από τη σχέση 
μεταβολικής ενέργειας-σύνθεσης ενζύμων σε όλα τα ψυχρότροφα βακτήρια. Στέλεχος 
Aeromonas παρήγαγε πρωτεϊνάση στην τροφόφαση, σε μέσο που περιείχε αμινοξέα 
και τρυπτόνη (Sakai 1985). Η σύνθεση εξωκυτταρικής πρωτεϊνάσης και λιπάσης από 
Pseudomonas spp. σημειωνόταν στην ιδιόφαση σε μέσο με ισοηλεκτρική καζεΐνη και 
πρωτεΐνες του ορού ως πηγές άνθρακα και αζώτου. Επίσης, το ίδιο στέλεχος δεν 
παρήγαγε ένζυμα όταν το μέσο περιείχε μόνο ισοηλεκτρική καζεΐνη (Rowe και Gilmour 
1983). Οι Amrute και Corpe (1978) παρατήρησαν μέγιστη ενζυμική παραγωγή στην 
αΡΧή της λογαριθμικής φάσης σε μέσο άριστο για ανάπτυξη. Εξάλλου, οι Mckellar και 
Cholette (1984) δεν παρατήρησαν ενζυμική παραγωγή σε γάλα, λόγω περιορισμού σε 
άνθρακα, άζωτο ή φωσφορικά. Επίσης, οι Jaspe και συν. (1994) ανέφεραν ότι δεν 
παρατήρησαν διαφορές στην ενδοκυτταρική συγκέντρωση ΑΤΡ σε Pseudomonas 

spp., όταν αυτά καλλιεργούνταν σε γάλα εμπλουτισμένο ή όχι με γλυκόζη. Επίσης, οι 
Adams και συν. (1975) και Speck και Adams (1976) ανέφεραν ότι ψυχρότροφα 
βακτήρια 104cfu/ml σε νωπό γάλα μπορούν να παράγουν ικανή ποσότητα 
πρωτεϊνάσης ώστε να μειωθεί σημαντικά ο χρόνος διατήρησης του UHT γάλακτος. Ο 
Driessen (1981) παρατήρησε σημαντική πρωτεόλυση σε γάλα όταν ο πληθυσμός των 
Pseudomonas spp. που είχε ενοφθαλμιστεί ήταν 5x10scfu/ml. Στέλεχος 
Ρ. fluorescens σε πληθυσμούς 105-106 cfu/ml παρήγαγε πρωτεϊνάση που υδρόλυε 
σχεδόν πλήρως τις καζεΐνες και τις πρωτεΐνες του ορού του γάλακτος στο οποίο 
αναπτυσσόταν (Guamis και συν. 1987a). Είναι πιθανό ότι, οι περισσότερες από τις 
διαφορές που έχουν παρατηρηθεί σε σχέση με τη φάση ανάπτυξης που σημειώνεται 
η παραγωγή εξωκυπαρικών ενζύμων, να οφείλονται σε διαφορές μεταξύ των 
στελεχών (Mckellar 1989).
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Μερικοί ερευνητές έχουν αναφέρει την πιθανή έλλειψη ευαίσθητων μεθόδων 
προσδιορισμού της ενζυμικής δραστικότητας, με αποτέλεσμα να μην ανιχνεύονται 
ενζυμικές δραστικότητες στη λογαριθμική φάση ανάπτυξης (Skura 1989, Phillips και 
Griffiths 1990). Ωστόσο, οι Stepaniak και συν. (1987b) χρησιμοποιώντας την 
ευαίσθητη μέθοδο Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) για την ανίχνευση 
πρωτεϊνάσης και λιπάσης, έδειξαν ότι ο πληθυσμός στελέχους Ρ. flu o rescen s έπρεπε 
να φθάσει τουλάχιστον 1x106cfu/ml πριν ανιχνευθούν τα ένζυμα.

Στη μελέτη της παραγωγής εξωκυπαρικών πρωτεϊνασών και λιπασών από 
ψυχρότροφα βακτήρια, είναι επίσης σημαντική η μέθοδος έκφρασης της ενζυμικής 
δραστικότητας.
Στην παρούσα μελέτη, όταν η παραγωγή λιπασών από τα δύο στελέχη εκφραζόταν 
ως log δραστικότητας/logcfu/ml (παραγωγικότητα λιπάσης), εμφανιζόταν μια υψηλή 
κορυφή παραγωγής κατά τη λογαριθμική φάση. Όταν όμως εκφραζόταν ως 
δραστικότητα/ml, η τιμή της ήταν χαμηλή, αν και καθαρά διακριτή στην ίδια φάση 
ανάπτυξης. Αντίθετα, ο τρόπος έκφρασης της πρωτεολυτικής δραστικότητας δεν 
επηρέαζε σημαντικά την κατανομή της σύνθεσης πρωτεϊνασών από τα μελετηθέντα 
στελέχη.
Όταν η ενζυμική παραγωγή εκφράζεται ως συνάρτηση της ανάπτυξης (differential 
rate, δραστικότητα/ανάπτυξη) μπορούν να εξαχθούν περισσότερες πληροφορίες σε 
σύγκριση με τη δρασπκότητα μόνη της. Ιδιαίτερα για την ενζυμική παραγωγή στην 
τροφόφαση, έχει αναφερθεί ότι θα ήταν χρήσιμο η δραστικότητα να εκφράζεται σε 
λογαριθμική κλίμακα (Adams και συν. 1975, Kroll και Klostermeyer 1984, Gebre- 
Egziabher και συν. 1980b, Rowe 1988). Οι Juffs και συν. (1968) ανέφεραν ότι η 
κορυφή πρωτεολυτικής δραστικότητας P s e u d o m o n a s  spp. στη λογαριθμική φάση, 
ήταν εμφανής μόνο όταν η δραστικότητα εκφραζόταν ανά μονάδα κυτταρικής 
ανάπτυξης. Αντίθετα, ο Mckellar (1982) δεν παρατήρησε σημαντικές διαφορές στα 
αποτελέσματα του όταν η σύνθεση πρωτεϊνάσης εκφραζόταν ως δραστικότητα/ml ή 
ως δραστικότητα/μονάδα ανάπτυξης.
' Μετά την ανίχνευση της πρωτεολυτικής δραστικότητας στην ιδιόφαση από τα 
μελετηθέντα στελέχη, αυτή αυξανόταν καταλήγοντας συνήθως σε ένα πλατώ (μέγιστο)

»
στη στατική φάση ανάπτυξης. Η παραγωγή πρωτεϊνάσης άλλοτε εμφανίζεται να 
αυξάνεται στη στατική φάση ανάπτυξης (Stead 1987, Mckellar 1982, Thompson και 
συν. 1985, Rowe και Gilmour 1983, Mitchell και συν. 1989, Fox και Stepaniak 1983) ή 
στη φάση θανάτου (Malik και συν. 1985, Griffiths 1989), πιθανόν λόγω της
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απελευθέρωσης ενδοκυπαρικών πρωτεολυτικών ενζύμων στο μέσο ανάπτυξης με τη 
λύση των κυπάρων (Griffiths 1989, Mitchell και συν. 1989, Juffs και συν. 1968), και 
άλλοτε να μειώνεται (Malik και συν. 1985, Myhara και Skura 1989, Thompson και συν. 
1985, Mumay και συν. 1983) πιθανόν λόγω αυτόλυσηςτων ενζύμων (Fairbaim και Law 
1987, Griffiths 1989). Ωστόσο, έχει αναφερθεί και πλατώ πρωτεολυτικής 
δραστικότητας (μη απώλεια δραστικότητας) στη στατική φάση ανάπτυξης (Fox και 
Stepaniak 1983, Villafafila και συν. 1993).
Όσον αφορά στην παραγωγή λιπάσης σε σχέση με τους πληθυσμούς των κυττάρων, 
τα στελέχη έδειξαν μια υψηλή κορυφή παραγωγικότητας λιπασών (log Units/ml/log 
cfu/ml) στη λογαριθμική φάση, η οποία στη συνέχεια παρουσίαζε μείωση με κατάληξη 
ένα πλατώ στη στατική φάση. Η μείωση αυτή παρατηρήθηκε λόγω της σταθερής αλλά 
μικρής παραγωγής λιπάσης (Units/ml) στη λογαριθμική φάση και της ταυτόχρονης 
αύξησης της ανάπτυξης. Στη συνέχεια, η παραγωγή λιπάσης αυξανόταν καταλήγοντας 
σε μέγιστο στην αρχή της στατικής φάσης ανάπτυξης, με αποτέλεσμα το πλατώ να 
παρατηρηθεί στη φάση αυτή.
Η μείωση της αρχικής παραγωγής λιπάσης έχει αποδοθεί σε δράση της ταυτόχρονα 
εκκρινόμενης πρωτεϊνάσης, σε ευαισθησία των ενζύμων, σε αναστολή τους από 
συστατικά του μέσου ανάπτυξης, ενώ η μετέπειτα σημαντική αύξηση της παραγωγής, 
σε αύξηση του ρυθμού παραγωγής τους, χωρίς όμως να αποκλείεται και η πιθανότητα 
παραγωγής δύο λιπασών (Stead 1987, Kumura και συν. 1991, Stepaniak και συν. 
1987a, Fox και Stepaniak 1983, Jonsson και Snygg 1974, Stead 1987, Abad και συν. 
1993, Sugiura και συν. 1975, Andersson 1980a).

Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την ανάπτυξη των στελεχών της μελέτης 
αυτής στο αποβουτυρωμένο γάλα, ενώ οι λιπολυτικές δραστικότητες ανιχνεύθηκαν στη 
λογαριθμική φάση ανάπτυξης, το ίδιο δεν παρατηρήθηκε με τις πρωτεολυτικές 
δραστικότητες.
Όμοια, όταν στέλεχος Ρ. flu o rescen s αναπτυσσόταν σε γάλα, παρήγαγε πρωτεϊνάση 
στην ιδιόφαση ενώ λιπάση στην τροφόφαση (Rowe 1988). Η μικρή παραγωγή 
λιπάσης σε γάλα σε αντίθεση με την υψηλή παραγωγή πρωτεϊνάσης από στέλεχος 
Ρ. fluorescens, οδήγησε τους Fox και Stepaniak (1983) να ισχυριστούν ότι η λιπάση 
δεν ήταν απαραίτητη για την ανάπτυξη του στελέχους, και ότι παράγεται μόνο κάτω 
από συνθήκες που δεν είναι περιοριστικές για την ανάπτυξη. Η αργινίνη κατέστελλε 
μόνο την παραγωγή λιπάσης και όχι την παραγωγή πρωτεϊνάσης από στέλεχος 
Ρ. fluorescens, όταν χρησιμοποιούνταν ως πηγή αζώτου (Fernandez και συν. 1990).
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Οι Bucky και συν. (1987) παρατήρησαν λιπολυτική δραστικότητα στην τροφόφαση, η 
οποία αυξανόταν 4-5 φορές όταν τα βακτηριακά ποσά αυξάνονταν από 2x107 σε 
1x108cfu/ml.
Επίσης μπορεί κάποια συστατικά του αποβουτυρωμένου γάλακτος να επιδρούν 
διαφορετικά στη σύνθεση πρωτεϊνασών και λιπασών και των τριών στελεχών στη 
λογαριθμική φάση ανάπτυξης.

Σχετικά με την παραγωγή εξωκυπαρικών ενζύμων από τα δύο στελέχη που 
μελετήθηκαν μπορούν να αναφερθούν και τα παρακάτω.
Η παραγωγή λιπάσης από το στέλεχος Ρ fluorescens MR1 στη λογαριθμική φάση 
ήταν 150 Units/ml στους 25°C και 200 Units/ml στους 5°C και για το στέλεχος 
Flavobacterium MTR3 ήταν 100 Units/ml στις δύο θερμοκρασίες.
Σε αριθμό κυπάρων 107cfu/ml, που θεωρείται ότι είναι ο αριθμός που απαιτείται για 
την ανίχνευση οργανοληπτικών αλλαγών στα προϊόντα του γάλακτος, μόνο το 
στέλεχος Flavobacterium MTR3 παρήγαγε πρωτεϊνάση στο αποβουτυρωμένο γάλα 
και μόνο στους 25°C. Αυτή ήταν πολύ μικρή αφού ήταν μόλις 20 Units/ml. Αντίθετα, η 
λιπολυτική δραστικότητα του στελέχους Ρ. fluorescens MR1 ήταν 150 Units/ml στους 
25°C και 200 Units/ml στους 5°C, και του στελέχους Flavobacterium MTR3 ήταν 100 
Units/ml στους 25°C και 200 Units/ml στους 5°C.
Μετά από 3 έως 4 ημέρες επώασης στους 5°C, που είναι ικανός χρόνος διατήρησης 
του γάλακτος, δεν είχε ανιχνευθεί πρωτεολυτική δραστικότητα από κανένα στέλεχος. Η 
λιπολυτική δραστικότητα όμως για το στέλεχος Ρ. fluorescens MR1 ήταν 200 Units/ml 
και για το στέλεχος Flavobacterium MTR3 ήταν 100 Units/ml. Στις παραπάνω ημέρες 
επώασης, τα βακτήρια βρίσκονταν στη λογαριθμική φάση ανάπτυξης και οι πληθυσμοί 
των κυπάρων του στελέχους Ρ fluorescens MR1 ήταν 1.8x105 έως 6.3x105 cfu/ml και 
του στελέχους Flavobacterium MTR3 ήταν 1.4χ104 έως 4.5x104 cfu/ml.

3.3.2. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ 

ΠΡΩΤΕΪΝΑΣΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ρ. FLUORESCENS MR1 

ΚΑΙ FLAVOBACTERIUM MTR3
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Η μέγιστη παραγωγή πρωτεϊνάσης (Units/ml) από τα δύο στελέχη σε 
καλλιέργεια στο αποβουτυρωμένο γάλα ήταν μεγαλύτερη στους 25°C σε σύγκριση με 
τους 5°C. Συγκεκριμένα, στους 25°C τα επίπεδα της για τα στελέχη Ρ fluorescens
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MR1 και Fiavobacterium MTR3 ήταν 1240 και 245 Units/ml, αντίστοιχα. Στους 5°C, τα 
αντίστοιχα ποσά ήταν 425 και 120 Units/ml.
Αξίζει όμως να αναφερθεί ότι η κατανομή της παραγωγικότητας των πρωτεϊνασών 
καθώς και η φάση ανάπτυξης στην οποία ανιχνεύθηκαν οι πρωτεολυπκές 
δραστικότητες δε διέφεραν στις δύο θερμοκρασίες.
Γενικά, τα ψυχρότροφα βακτήρια γάλακτος δείχνουν σημαντικές διαφορές στην 
ικανότητα τους να παράγουν εξωκυτταρικές πρωτεϊνάσες σε θερμοκρασίες ψύξης. 
Στελέχη Ρ. putida και A. hydrophila ενώ δεν παρήγαγαν πρωτεϊνάση στους 6°C σε 
γάλα, η πρωτεολυτική δραστικότητα ήταν υψηλή στους 15°C και 21°C (Griffiths 1989). 
Fiavobacterium spp. ήταν περισσότερο πρωτεολυτικό στους 22°C, σε σύγκριση με 
τους 7°C σε αποβουτυρωμένο γάλα (Jooste και Birtz 1986). Ομως, οι Stepaniak και 
Fox (1985) παρατήρησαν όμοια επίπεδα πρωτεολυτικής δραστικότητας από 
Pseudomonas spp. σε αποβουτυρωμένο γάλα στους 21°C και 7°C. Οι Juffs και συν. 
(1968) ανέφεραν υψηλότερη παραγωγή πρωτεϊνάσης από τα στελέχη Ρ. fluorescens 

CCEB 488 και Ρ. fragi ATCC 4973 στους 3°C παρά στους 28°C, όταν αυτή 
εκφραζόταν ανά μονάδα ανάπτυξης. Σε άλλο Pseudomonas spp. η πρωτεολυτική 
δραστικότητα ανά μονάδα ανάπτυξης ήταν όμοια στους 5°C και 20°C (Alford και Elliott 
1960). Αν και η παραγωγή πρωτεϊνάσης από στέλεχος Ρ. fluorescens στους 5°C ήταν 
το 55% αυτής στους 20°C, μεγαλύτερα ποσά ανά μονάδα ανάπτυξης παράγονταν

λ

στους 5°C (Mckellar 1982). Σε γενικές γραμμές, φαίνεται ότι στελέχη Ρ. fluorescens 

παράγουν μεγάλα ποσά εξωκυτταρικών πρωτεϊνασών και λιπασών σε χαμηλές 
θερμοκρασίες (Guillou και συν. 1995).

Το στέλεχος Ρ. fluorescens MR1 ήταν περισσότερο πρωτεολυτικό από το 
στέλεχος Fiavobacterium MTR3 και στις δύο θερμοκρασίες. Το ίδιο έχει αναφερθεί σε 
παλαιότερες έρευνες. Για παράδειγμα, κατά την ανάπτυξη ψυχροτρόφων 
Pseudomonas spp., Fiavobacterium spp. και Cytophaga spp. σε αποστειρωμένο 
γάλα, το πρώτο ήταν το περισσότερο πρωτεολυτικό. Η υδρόλυση των καζεϊνών αλλά 
και των πρωτεϊνών του ορού ήταν σχεδόν πλήρης σε 3 ημέρες στους 7°C. (Guamis και 
συν. 1987a). Η πρωτεόλυση σε αποβουτυρωμένο γάλα στους 7°C και 15°C 
ανιχνεύθηκε πολύ γρηγορότερα όταν αναπτύσσονταν σε αυτό Pseudomonas spp. 

παρά Fiavobacterium spp.. Όμως στους 25°C, η πρωτεόλυση ήταν εμφανής μετά από 
το ίδιο χρονικό διάστημα, την ίδια φάση ανάπτυξης και τον ίδιο πληθυσμό των δύο 
βακτηρίων (Jooste και Fischer 1992).
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Η μέγιστη λιπολυτική δραστικότητα για το στέλεχος Ρ flu o rescen s MR1 στους 
5°C ήταν 1000 Units/ml και στους 25°C 700 Units/ml ενώ για το στέλεχος 
F lavobacterium  MTR3 ήταν 300 Units/ml στις δύο θερμοκρασίες. Η κατανομή της 
παραγωγικότητας των λιπασών όπως και η φάση ανάπτυξης στην οποία 
ανιχνεύθηκαν οι λιπολυτικές δραστικότητες δε διέφεραν σε μεγάλο βαθμό στις δύο 
θερμοκρασίες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι μερικά ψυχρότροφα βακτήρια παράγουν 
μεγαλύτερη ποσότητα λιπάσης σε θερμοκρασίες ψύξης παρά σε υψηλότερες ίσως για 
να αντισταθμίσουν τη χαμηλή δραστικότητα τους. Μείωση της θερμοκρασίας από 25°C 
στους 4°C, σταδιακά αύξανε τη λιπολυτική δραστικότητα σε πλήρες γάλα, με 25% 
περισσότερο ένζυμο να παράγεται στους 4°C απ' ότι στους 10°C (Bucky και συν 
1986). Αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από 8°C είχε κατασταλτική επίδραση στην 
παραγωγή λιπάσης από στέλεχος Ρ flu o rescen s (Alford και Elliott 1960) και Ρ. fra g i 

(Nashif και Nelson 1953a). Η σταθερότητα της λιπάσης στελέχους Ρ. flu o re sc e n s  σ ε  

θερμοκρασίες -30°C έως +20°C, έδειξε ότι τα χαμηλά επίπεδα λιπάσης σε υψηλές 
θερμοκρασίες οφείλονταν σε πραγματική μείωση της παραγωγής της, παρά σε 
αδρανοποίηση της (Andersson 1980b). Ωστόσο, η ταχεία αδρανοποίηση της λιπάσης 
στελέχους Ρ. fluorescens από την πρωτεϊνάση σουμπτιλισίνη στους 20°C (Andersson 
1980b), έδειξε ότι οι βακτηριακές λιπάσες μπορούν να αδρανοποιηθούν από 
ταυτόχρονα εκκρινόμενες πρωτεϊνάσες. Αυτή η επίδραση είναι πιθανόν μεγαλύτερη 
όταν οι καλλιέργειες είναι σε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, όπως 30°C - 40°C 
(Lawrence 1967a). Επίσης κάτι που μπορεί να εξηγήσει τη μικρή παραγωγή λιπασών 
σε υψηλές θερμοκρασίες, είναι ότι τα συστήματα ενζύμων που εμπλέκονται στη 
σύνθεση λιπασών είναι ευαίσθητα σε υψηλές θερμοκρασίες (Andersson 1980b).

Το στέλεχος Ρ. fluorescens MR1 ήταν περισσότερο λιπολυτικό από το στέλεχος 
F lavo b acteriu m  MTR3 και στις δύο θερμοκρασίες.
Στελέχη Ρ fragi βρέθηκαν περισσότερο λιπολυτικά απ’ότι στελέχη Ρ flu o rescen s όταν 
καλλιεργούνταν σε UHT γάλα στους 5°C για 5 ημέρες (Shelley και συν. 1986). Η 
πρωτεολυτική και λιπολυτική δραστικότητα διέφερε μεταξύ των ειδών αλλά και των 
στελεχών του ίδιου είδους από P s e itd o m o n a s  spp. (Craven και Macauley 1992, 
Jensen και συν.1980a).

Τα αποτελέσματα της παρούσης μελέτης δείχνουν ότι η θερμοκρασία αν και δε 
φαίνεται να επιδρά στη φάση ανάπτυξης που ανιχνεύονται τα εξωκυτταρικά ένζυμα 
των συγκεκριμένων στελεχών και στην κατανομή παραγωγικότητας αυτών των
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ενζύμων, ασκεί κάποια επίδραση στη μέγιστη σύνθεση ενζύμων στο συγκεκριμένο 
θρεπτικό μέσο, η οποία ήταν διαφορετική για το κάθε στέλεχος και το είδος του 
ένζυμου.
Οι Mckellar και Cholette (1984) θεώρησαν ότι ο μηχανισμός της παραγωγής 
πρωτεϊνάσης από στέλεχος Ρ. fluorescens είναι όμοιος στους 5°C και 20°C. Οι ίδιοι 
παρατήρησαν ότι οι συγκεντρώσεις του άνθρακα, του αζώτου και των φωσφορικών, 
που απαιτούνται για τη βέλτιστη ανάπτυξη και παραγωγή ενζύμου, ήταν παρόμοιες 
στους 20°C και 5°C. Όμως ο Griffiths (1989) παρατηρώντας τις διαφορές στην 
παραγωγή εξωκυπαρικών ενζύμων από ψυχρότροφα βακτήρια στο γάλα από τους 
6°C έως τους 21 °C, ανέφερε ότι η επίδραση της θερμοκρασίας εξαρτάται από το 
στέλεχος. Έχουν επίσης αναφερθεί από άλλους ερευνητές (Mckellar 1989) οι πλατιές 
διαφορές που έδειχναν στελέχη Ρ. fluorescens στην ικανότητα τους να παράγουν 
εξωκυπαρικά ένζυμα σε χαμηλές θερμοκρασίες. Επομένως, δεν είναι βέβαιο, ότι η 
σύνθεση εξωκυπαρικών ενζύμων ελέγχεται από τον ίδιο μηχανισμό στους 5°C και 
20°C.

3.3.3. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ρ. FLUORESCENS MR1 ΚΑΙ FLAVOBACTERIUM MTR3 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΑΣΩΝ ΚΑΙ 

ΛΙΠΑΣΩΝ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΣΤΟΥΣ 5°C

Το οξυγόνο είναι ένας από τους σημαντικότερους περιβαντολογικούς 
παράγοντες που φαίνεται να επιδρά σημαντικά στην παραγωγή εξωκυπαρικών 
ενζύμων από ψυχρότροφα βακτήρια. Με βάση όμως τις μέχρι τώρα έρευνες δεν έχει 
διευκρινιστεί αν το νωπό γάλα θα πρέπει να διατηρείται σε αεριζόμενη ή μη 
αεριζόμενη κατάσταση για να αναστέλλεται η σύνθεση αυτών των ενζύμων.

Η ανάπτυξη και η παραγωγή πρωτεϊνάσης και λιπάσης από τα στελέχη 
Ρ. fluorescens MR1 και Flavobacterium MTR3 σε ανακινούμενες καλλιέργειες σε 
αποβουτυρωμένο γάλα στους 5°C φαίνεται στα Σχήματα 5 και 6, αντίστοιχα.

Η ανακίνηση της καλλιέργειας αύξανε το ρυθμό ανάπτυξης των στελεχών στη 
λογαριθμική φάση ανάπτυξης. Ο χρόνος διπλασιασμού του στελέχους Ρ. fluorescens 

MR1 στην αναδευόμενη καλλιέργεια ήταν 6.3h (13.4h στη στατική καλλιέργεια) 
(Ρ<0.05) και του στελέχους Flavobacterium MTR3 ήταν 7.2h (15.3Ιιστη στατική
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tr

καλλιέργεια) (P<0.05). Η παραπάνω επίδραση της ανακίνησης είναι λογική, αφού τα 

στελέχη που χρησιμοποιήθηκαν ήταν αερόβια.
Οι Birkeland και συν. (1985), Fox και Stepaniak (1983), Fairbaim και Law (1987) 

έχουν αναφέρει αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης στελεχών Ρ. fluorescens με ανάδευση 

της καλλιέργειας. Μάλιστα οι Fox και Stepaniak (1983) παρατήρησαν και δεκαπλάσια 

αύξηση στον πληθυσμό των κυττάρων στη στατική φάση. Παρόμοια αποτελέσματα 

ανρφεραν και οι Keen και Williams (1967) και O’Reilly και Day (1983).Τα ολικά 

ψυχρότροφα και τα πρωτεολυτικά ψυχρότροφα βακτήρια έδειξαν μεγαλύτερους 

χρόνους προσαρμογής και μικρότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε γάλα από το οποίο 

είχε απομακρυνθεί το οξυγόνο μέσω προσθήκης αζώτου, απ’ότι σε κανονικό γάλα. 

Ωστόσο, ήταν ικανά να αναπτυχθούν, χωρίς όμως η ανάπτυξη τους να είναι η 

βέλτιστη, Οφού είχαν παραμείνει ίχνη οξυγόνου στο γάλα (Murray και συν. 1983). Οι 

Brandt και Ledford (1982) ανέφεραν ότι στελέχη Ρ. fluorescens και Ρ. putida 

παρουσίαζαν χρόνους διπλασιασμού περίπου 5.3h στους 9°C παρουσία 9 έως 12ppm 

0 2. Με μείωση της συγκέντρωσης του 0 2 σε 1 έως 3ppm, οι χρόνοι διπλασιασμού 

αυξάνονταν σε 8.9h (αύξηση 63%). Ωστόσο, με μείωση της θερμοκρασίας από 9°C σε 

3°C οι χρόνοι διπλασιασμού αυξάνονταν κατά 280%. Τα παραπάνω υποδεικνύουν 

ότι η χαμηλή θερμοκρασία είναι περισσότερο αποτελεσματική από τη μείωση του 0 2> 

στην επιμήκυνση του χρόνου διπλασιασμού ψυχροτρόφων στελεχών.

Αντίθετα, οι Griffiths και Phillips (1984) ανέφεραν ότι ο αερισμός του γάλακτος στους 

6°C είχε μικρή επίδραση στο ρυθμό ανάπτυξης των ψυχροτρόφων οργανισμών.

Όπως και στις στατικές καλλιέργειες, οι δραστικότητες των πρωτεϊνασών από τα 

δύο στελέχη ανιχνεύθηκαν στο τέλος της λογαριθμικής-αρχή στατικής φάσης 

ανάπτυξης. Συγκεκριμένα ο πληθυσμός των κυττάρων για το στέλεχος Ρ. fluorescens 

MR1 ήταν >1χ108 και <6.2x10® cfu/ml και για το στέλεχος Flavobactenum MTR3 ήταν 

>9.5χ107και <2.1x10® cfu/ml.

Οι πρωτεολυτικές δραστικότητες (μονάδες/ml) των δύο στελεχών κατέληγαν σε ένα 

πλατώ κατά τη στατική φάση ανάπτυξης. Το ίδιο είχε παρατηρηθεί και στις στατικές 

καλλιέργειες. Βέβαια, η παραγωγή πρωτεϊνασών από τα μελετηθέντα βακτήρια 

ανιχνεύθηκε νωρίτερα χρονικά στις αναδευόμενες καλλιέργειες συγκριτικά με τις 

στατικές. Η επιτάχυνση όμως αυτή αποδίδεται στην αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης 

των στελεχών στη λογαριθμική φάση που προκαλούσε η ανακίνηση.
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Οι Fairbaim και Law (1987) παρατήρησαν ότι η φάση ανάπτυξης στην οποία 

παρατηρήθηκε αρχικά η παραγωγή πρωτεϊνάσης από στέλεχος Ρ. fluorescens, ήταν η 

ίδια σε αναδευόμενη και στατική καλλιέργεια.

Η ανακίνηση των καλλιεργειών προκαλούσε μεγάλη αύξηση της παραγωγής 

πρωτεϊνασών από τα δύο στελέχη. Συγκεκριμένα η παραγωγή ενζύμου από το 

στέλεχος Ρ. fluorescens MR1 αυξανόταν από 425 σε 1465 Units/ml (Ρ<0.05) και από 

το στέλεχος Flavobacterium MTR3 από 120 σε 1305 Units/ml (Ρ<0.05).

Η επίδραση του οξυγόνου στην παραγωγή εξωκυτταρικών πρωτεϊνασών από 

ψυχρότροφα βακτήρια δεν είναι ξεκάθαρη. Η πρωτεολυτική δραστικότητα στελέχους 

Ρ. fluorescens ήταν πολύ μεγαλύτερη στην αναδευόμενη παρά στην αντίστοιχη 

στατική καλλιέργεια (Fox και Stepaniak 1983). Ο αερισμός της καλλιέργειας αύξανε 

την παραγωγή πρωτεϊνάσης από Flavobacterium spp. (Zahran και συν. 1992).

Σε πολλές περιπτώσεις, η σύγκριση των αποτελεσμάτων που αφορούν την επίδραση 

του οξυγόνου στην παραγωγή ενζύμων είναι δύσκολη, διότι δε σχετίζεται πάντα η 

κυτταρική ανάπτυξη με την ενζυμική παραγωγή. Για παράδειγμα, οι Keen και Williams 

(1967) ανέφεραν ότι ο αερισμός της καλλιέργειας αύξανε την παραγωγή πρωτεϊνάσης 

από στέλεχος Ρ. lachrymans. Ωστόσο, δεν είχαν αντισταθμίσει τη μεγαλύτερη 

κυτταρική ανάπτυξη στην αεριζόμενη καλλιέργεια σε σύγκριση με τη στατική. Οι 

Muiray και συν. (1983) και Skura και συν. (1986) μελέτησαν την επίδραση 

ατμόσφαιρας αζώτου στην ανάπτυξη και παραγωγή πρωτεϊνάσης από στέλεχος Ρ. 

fluorescens στο γάλα. Κάτω από ατμόσφαιρα αζώτου, η ανάπτυξη αναστελλόταν 

σημαντικά και η σύνθεση πρωτεϊνάσης περιοριζόταν στο ελάχιστο. Εισαγωγή αέρα 

στο μέσο ανάπτυξης προκαλούσε αύξηση της ανάπτυξης και του ποσού του ενζύμου 

(Skura και συν. 1986).

Αντίθετα, η παραγωγή πρωτεϊνάσης ανά ξηρό βάρος κυπάρων από στέλεχος 

Ρ. fluorescens ήταν 30% μικρότερη σε αναδευόμενη παρά σε στατική καλλιέργεια 

(Fairbaim και Law 1987). Τα στελέχη Ρ. fluorescens Β52 και 01Υ12 όταν 

αναπτύσσονταν σε «συνθετικό γάλα» στους 7°C με συνεχή ανάδευση και αερισμό, 

έδειξαν να προκαλούν μια μεγάλη και απότομη πτώση του οξυγόνου στο μέσο 

ανάπτυξης πριν αρχίσει η παραγωγή εξωκυτταρικών ενζύμων. Η μείωση της πίεσης 

του οξυγόνου σημειώθηκε όταν ο πληθυσμός των δύο ψυχροτρόφων ήταν 106 με 107 

cfu/ml (λογαριθμική φάση), ενώ η ανίχνευση των ενζυμικών δραστικοτήτων στην 

ιδιόφαση (108 cfu/ml) (Rowe και Gilmour (1982). Όμοια αποτελέσματα ελήφθησαν 

από τους Rowe και Gilmour (1986) σε νωπό γάλα στους 7°C, και τους Oblinger και
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Kraft (1973) όταν στελέχη P. fluorescens αναπτύσσονταν σε TSB στους 13°C, 30°C 

και 37°C. Όταν η πίεση του οξυγόνου μειωνόταν εσκεμμένα νωρίτερα τότε και η 
ενζυμική παραγωγή σημειωνόταν νωρίτερα (Rowe και Gilmour 1982). Τα παραπάνω 

αποτελέσματα δηλώνουν ότι πρέπει να υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ της πίεσης του 

οξυγόνου και της ενζυμικής παραγωγής.
Οι Griffiths και Phillips (1984) ανέφεραν ότι ο αερισμός της καλλιέργειας ψυχροτρόφων 

βε^τηρίων σε γάλα εμπόδιζε τη φυσική απότομη πτώση της πίεσης του οξυγόνου 

στην ιδιόφαση και μείωνε τη σύνθεση πρωτεϊνάσης κατά 50%. Επίσης, όταν οι 

καλλιέργειες στις οποίες παραγόταν πρωτεϊνάση, αερίζονταν, τότε αυξανόταν η πίεση 

του οξυγόνου και η παραγωγή ενζύμου σταματούσε. Με ακόλουθη μείωση του 

αερισμού η πίεση του οξυγόνου μειωνόταν και άρχιζε εκ νέου η σύνθεση πρωτεϊνάσης 

(Wiersma1<ai συν. 1978).

Είναι εμφανές ότι τα ψυχρότροφα ως αερόβια βακτήρια απαιτούν οξυγόνο για τη 

βέλτιστη ανάπτυξη τους και την παραγωγή εξωκυτταρικών ενζύμων. Η μείωση της 

πίεσης του οξυγόνου στην ιδιόφαση είναι αναμενόμενη και συμβαίνει λόγω του 

υψηλού αριθμού κυττάρων και της αυξημένης μεταβολικής απαίτησης των 

οργανισμών σε οξυγόνο για τον καταβολισμό διαφόρων θρεπτικών συστατικών 

(αμινοξέα, λιπαρά οξέα) (Mckellar 1989, Rowe και Gilmour 1982, 1986).

Αυτή η μείωση της πίεσης του οξυγόνου φαίνεται να είναι απαραίτητη για να αρχίσει η 

ενζυμική παραγωγή. Η διατήρηση του χαμηλού ποσού 0 2 στις καλλιέργειες των 

στελεχών Ρ. fluorescens Β52 και 01Υ12 παρά το συνεχή αερισμό, ίσως οφείλεται 

στην υψηλή απαίτηση οξυγόνου για τον καταβολισμό πρωτεϊνών και λιπιδίων (Rowe 
και Gilmour 1982).

Έχει αναφερθεί ότι η κατανάλωση 0 2 από τους οργανισμούς είναι μεγαλύτερη από το 

ρυθμό αερισμού και της ανάδευσης των καλλιεργειών (Rowe και Gilmour 1986). Ο 

μηχανισμός της καταστολής της ενζυμικής σύνθεσης από το οξυγόνο δεν είναι 

ξεκάθαρος. Οι Whooley και συν. (1983) ισχυρίστηκαν ότι με μείωση του ρυθμού 

ανάπτυξης των βακτηρίων λόγω περιορισμού του οξυγόνου αλλά και άλλων 

θρεπτικών συστατικών, η παραγωγή πρωτεϊνασών αυξανόταν. Αντίθετα, οι Griffiths 

και Phillips (1984) παρατήρησαν αυξημένα ποσά πυροσταφιλικών σε αεριζόμενη 

καλλιέργεια και υπέθεσαν ότι η καταστολή της παραγωγής πρωτεϊνάσης με αερισμό 

ίσως οφείλεται σε καταβολική καταστολή. Επίσης, οι Dainty και συν. (1978) 

παρατήρησαν καταβολική καταστολή γλυκόζης σε αεριζόμενες καλλιέργειες. Το ίδιο 

„ δεν παρατηρήθηκε στις στατικές καλλιέργειες. Οι συγγραφείς ισχυρίστηκαν ότι η
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γλυκόζη μεταβολίζεται μέσω διαφορετικών μονοττατιών στις αναδευόμενες και μη 

καλλιέργειες.

Οι λιπολυτικές δραστικότητες των στελεχών Ρ. fluorescens MR1 και 

Flavobacterium MTR3 στις αναδευόμενες καλλιέργειες ανιχνεύθηκαν στη λογαριθμική 

φάση ανάπτυξης και όταν ο πληθυσμός των κυπάρων του στελέχους Ρ. fluorescens 

MR1 ήταν <4.9x105cfu/ml και του στελέχους Flavobacterium MTR3 ήταν <1.3x10® 

cfu/ml. Αυτές οι δραστικότητες (Units/ml) ενώ ήταν χαμηλές στην τροφόφαση, 

αυξάνονταν και γίνονταν μέγιστες στην αρχή της στατικής φάσης ανάπτυξης. Τα 

παραπάνω αποτελέσματα βρίσκονται σε συμφωνία με την παραγωγή λιπασών στις 

στατικές καλλιέργειες.

Η ανακίνηση των καλλιεργειών δεν επιδρούσε στην κατανομή της παραγωγικότητας 

των λιπασών των δύο στελεχών στο αποβουτυρωμένο γάλα στους 5°C. Ωστόσο, 

μείωνε την παραγωγικότητα των λιπασών και των δύο στελεχών στη λογαριθμική 

φάση (Ρ<0.05). Αντίθετα, η ανακίνηση αύξανε τη μέγιστη παραγωγή ένζυμου 

(Units/ml) από το στέλεχος Ρ. fluorescens MR1 στην ιδιόφαση (Ρ<0.05). Επίσης, 

παρατηρήθηκε αύξηση της παραγωγής λιπάσης από το στέλεχος Flavobacterium 

MTR3 η οποία όμως δεν ήταν στατιστικά σημαντική.

Οι Fox και Stepaniak (1983) ανέφεραν αύξηση της παραγωγής λιπάσης από στέλεχος 

Ρ. fluorescens με αερισμό της καλλιέργειας. Αντίθετα, έντονος αερισμός μείωνε την
a

παραγωγή λιπάσης από στέλεχος Ρ. fragi (Lu και Liska 1969). Επίσης οι Griffiths και 

Phillips (1984) βρήκαν μικρή διαφορά στη σύνθεση λιπάσης από τη φυσική χλωρίδα 

του νωπού γάλακτος (80-100 % Pseudomonas spp.), όταν η πίεση του οξυγόνου 

διατηρούνταν σε υψηλό επίπεδο. Φαίνεται ότι ο αερισμός είναι απαραίτητος για την 

παραγωγή λιπασών. Όμως ο ακριβής βαθμός αερισμού που απαιτείται για τη μέγιστη 

παραγωγή λιπάσης εμφανίζεται να ποικίλλει με το είδος των οργανισμών (Lawrence 

1967a). Με μέτριο αερισμό καλλιέργειας παραγόταν πολύ περισσότερη λιπάση από 

ψυχρότροφα στελέχη παρά με υψηλό αερισμό (Nashif και Nelson 1953a, Alford και 

Elliott 1960). Οι Harris και συν. (1990) ανέφεραν ότι η παραγωγή εξωκυπαρικής 

λιπάσης από στέλεχος Ρ. fluorescens ήταν μέγιστη με σχετικά χαμηλό και υψηλό 

αερισμό. Ανάδευση της καλλιέργειας στελέχους Ρ. fragi προκαλούσε αύξηση της 

ανάπτυξης και αρχικά αύξηση της παραγωγής λιπάσης, ενώ η δραστικότητα 

μειωνόταν δραματικά με περαιτέρω αερισμό (Lawrence και 1967a). Κατά την 

ανάπτυξη στελέχους Ρ. fluorescens σε μέσο απομίμησης γάλακτος, η μείωση του
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οξυγόνου κατά την ιδιόφαση φάνηκε απαραίτητη για να αρχίσει η παραγωγή λιπάσης 

(Rowe και Gilmour 1982).
Συμπερασματικά η ανακίνηση των καλλιεργειών των στελεχών Ρ. fluorescens 

MR1 και Flavobacterium MTR3 στο αποβουτυρωμένο γάλα αύξανε σημαντικά την 

ανάπτυξη των στελεχών όπως επίσης και την ικανότητα τους να παράγουν 

πρωτεϊνάσες και λιπάσες. Αυτά τα αποτελέσματα συνάδουν με την παρατήρηση 

άλ^ων ερευνητών (Mumay και συν. 1983, Birkeland και συν. 1985) κατά την οποία η 

συσσώρευση πρωτεϊνάσης μπορεί να ελαχιστοποιηθεί εάν ο αερισμός στο νωπό γάλα 

μπορεί να διατηρηθεί σε ένα ελάχιστο, και το οξυγόνο είναι περιορισμένο. Από την 

άλλη μεριά, έχει προταθεί η διατήρηση του νωπού γάλακτος σε μια κατάσταση 

συνεχούς αερισμού ως μέσο καταστολής της συσσώρευσης πρωτεϊνάσης και λιπάσης 

στο γάλα {Griffiths και Phillips 1984). Οι Rowe και Gilmour (1986) ανέφεραν ότι η 

μέτρηση της πίεσης του οξυγόνου στο νωπό γάλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

μέθοδος πρόβλεψης της παρουσίας πρωτεϊνασών και λιπασών στο γάλα, και 

συνεπώς της ενζυμικής αλλοίωσης του νωπού γάλακτος από ψυχρότροφα βακτήρια.

Σχετικά με την παραγωγή εξωκυτταρικών ενζύμων από τα δύο στελέχη 
μπορούν να αναφερθούν επίσης τα παρακάτω.

Σε αριθμό κυπάρων 107cfu/ml, καθώς και στις 3-4 ημέρες επώασης της καλλιέργειας 

των δύο βακτηρίων στο αποβουτυρωμένο γάλα στους 5°C δεν είχε ανιχνευθεί 

πρωτεολυτική δραστικότητα. Στον ίδιο αριθμό κυττάρων και στις ίδιες ημέρες επώασης 

η λιπολυτική δραστικότητα από το στέλεχος Ρ. fluorescens MR1 ήταν 200 Units/ml και 

από το στέλεχος Flavobacterium MTR3 ήταν 100 Units/ml.

Στις 3-4 ημέρες επώασης το στέλεχος Ρ. fluorescens MR1 βρισκόταν στο τέλος της 

λογαριθμικής φάσης ανάπτυξης και οι πληθυσμοί των κυττάρων ήταν 6.3x106 με 

1x108cfu/ml. Αντίστοιχα το στέλεχος Flavobacterium MTR3 βρισκόταν στη λογαριθμική 

φάση ανάπτυξης και οι πληθυσμοί των κυπάρων ήταν 1.3χ106 με 7.8x106cfu/ml.
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3.3.4.ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

Ρ. FLUORESCENS MR1 ΚΑΙ FLA VOBACTERIUM MTR3 ΚΑΙ ΣΤΗΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΑΣΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΩΝ ΤΟΥΣ 

ΣΕ ΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΣΤΟΥΣ 5°C

Το γάλα και τα προϊόντα του είναι πλούσιες πηγές ασβεστίου, βιταμινών και 

άλλων θρεπτικών συστατικών , αλλά φτωχές πηγές σε σίδηρο και βιταμίνη C. Ο μέσος 

όρος περιεκτικότητας του γάλακτος σε σίδηρο είναι 0.2-0.3mg/kg ή 3-5μΜ. 

Διαφορετικές ενώσεις και συγκεντρώσεις σιδήρου που κυμαίνονται από 5 έως 

100mg/kg έχουν χρησιμοποιηθεί για τον εμπλουτισμό του γάλακτος, με σκοπό την 

αύξηση της θρεπτικής αξίας του (Rosenthal και συν. 1993). Ελάχιστα όμως έχει 

ερευνηθεί η επίδραση του προστιθεμένου σιδήρου στην ανάπτυξη και παραγωγή 

εξωκυπαρικών ενζύμων από ψυχρότροφα βακτήρια.

Η ανάπτυξη και η παραγωγή πρωτεϊνάσης και λιπάσης από τα στελέχη 

Ρ. fluorescens MR1 και Flavobacterium MTR3 σε καλλιέργειες στο αποβουτυρωμένο 

γάλα εμπλουτισμένο με Fe (II) στους 5°C φαίνεται στα σχήματα 7 και 8, αντίστοιχα. Τα 

σχήματα που αφορούν καλλιέργειες στο αποβουτυρωμένο γάλα εμπλουτισμένο με Fe 

(III) στους 5°C είναι τα 9 και 10, αντίστοιχα.

Η επίδραση του Fe (II) στην ανάπτυξη των δύο στελεχών που μελετήθηκαν ήταν
Λ

παρόμοια με εκείνη του Fe (III).

Η προσθήκη σιδήρου στην καλλιέργεια, με δισθενή ή τρισθενή μορφή, δεν 

επιδρούσε σημαντικά στο ρυθμό ανάπτυξης του στελέχους Ρ. fluorescens MR1 

στη λογαριθμική φάση ανάπτυξης.

Οι χρόνοι διπλασιασμού του στελέχους ήταν 13.4h στο αποβουτυρωμένο γάλα, 13.5h 

στο αποβουτυρωμένο γάλα εμπλουτισμένο με Fe (III) και κάπως χαμηλότερα 12.8h, 

στο αποβουτυρωμένο γάλα εμπλουτισμένο με Fe (II).

Αντίθετα, η προσθήκη σιδήρου στην καλλιέργεια αύξανε το ρυθμό ανάπτυξης του 

Flavobacterium MTR3 στη λογαριθμική φάση (Ρ<0.05). Οι χρόνοι διπλασιασμού του 

ήταν 15.3h στο αποβουτυρωμένο γάλα, 12.7h στο αποβουτυρωμένο γάλα με Fe (III) 

και 12.8h στο αποβουτυρωμένο γάλα με Fe (II).

Στα βιβλιογραφικά δεδομένα η επίδραση του σιδήρου στην ανάπτυξη ψυχρότροφων 

στελεχών αλλά και στην παραγωγή εξωκυπαρικών ενζύμων από αυτά αφορά μόνο 

Pseudomonas spp. και φαίνεται να ποικίλλει.
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Σχήμα 7. Ανάπτυξη και παραγωγικότητα σε πρωτεϊνάση και Xmaoii(logUnits/ml/ 
logcfu/ml) του στελέχους Pseudomonas fluorescens MR I με καλλιέργεια σε 
Skim Milk με FeSC^ στους 5°C. ο, Ανάπτυξη(Κ^οί\ι/ιηΙ), · ,  ΓΙρωτεϊνάση 
(IogUnits/ml/logcfu/ml), λ , Am a^(logUnits/m I/logcfu/m l), Ν=2
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Σχήμα 9. Ανάπτυξη και παραγωγικότητα σε πρωτεϊνάση κα ι XuroOTi(logUnits/ml/ 
logcfu/ml) του στελέχους Pseudomonas fluorescens MR 1 με καλλιέργεια σε 
Skim Milk με FeCl3 στους 5°C. ο, Ανάπτυξη(1θ£θ1ιι/ιη1), · ,  Πρωτεϊνάση 
(logUnits/ml/logcfii/ml), δ , A m a^(logU nits/m l/logcfu/m l), Ν=2
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Σχήμα 10. Ανάπτυξη και παραγωγικότητα σε πρωτεϊνάση και λιπάση(^υηίΐ5/ιτι1/ 
logcfu/ml) του στελέχους Fla vobacterium MTR3 με καλλιέργεια σε Skim 

'  Milk με FeClj στους 5°C. ο, Ανάπτυξη (logcfu/ml), · .  npeyreivaan(logUnits/
ml/logcfu/ml), δ , Auid^(logUnits/m l/logcfu/m l),N=2
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Οι Rosenthal και συν. (1993) ανέφεραν ότι η προσθήκη δισθενούς σιδήρου στο γάλα 

δεν επιδρούσε σημαντικά στην ανάπτυξη της ολικής μεσόφιλης χλωρίδας.

Επίσης, ο εμπλουτισμός νωπού γάλακτος με 25 ή 10μΜ FeCI3 ή Fe-lactobionate δεν 

επιδρούσε σημαντικά στο ρυθμό ανάπτυξης του στελέχους Pseudomonas NCDO 

2085 στους 7°C (Fernandez και συν. 1992). Αύξηση της αρχικής συγκέντρωσης του 

FeSCU σε καλλιέργεια στελέχους Ρ. fluorescens προκαλούσε μικρή αύξηση της 

κυπαρικής συγκέντρωσης (Ishihara και συν. 1989). Η απομάκρυνση του σιδήρου από 

το μέσο καλλιέργειας Pseudomonas spp. μετά από κατεργασία του με 8- 

υδροξυκινολίνη, προκάλεσε 30-40% μείωση του κυπαρικού πληθυσμού σε σύγκριση 

με εκείνον στο μη κατεργασμένο θρεπτικό μέσο. Με προσθήκη 100μΜ σιδήρου(ΙΙΙ) στο 

κατεργασμένο μέσο αποκαταστάθηκε πλήρως η ανάπτυξη των στελεχών (Pandey και 

συν.1994). Ο αριθμός των κυττάρων στελέχους Ρ. fluorescens έφθανε στη μέγιστη 

τιμή του με προσθήκη 5μΜ σιδήρου(ΙΙΙ) σε μέσο πυροσταφιλικών (Meyer και συν. 

1992).

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο σίδηρος στο γάλα περιέχεται σε 

συγκεντρώσεις 3-5μΜ. Με βάση ότι οι απαιτήσεις σε σίδηρο από Pseudomonas spp. 

για την ανάπτυξη τους έχουν υπολογιστεί ότι είναι >5μΜ (Mckellar και συν. 1987), και 

ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του σιδήρου στο γάλα είναι συνδεδεμένο σε πρωτεΐνες 

του, ο διαθέσιμος Fe στο μέσο ανάπτυξης των μελετηθέντων στελεχών ήταν 

περιορισμένος. Είναι λοιπόν πιθανό ότι το στέλεχος Ρ. fluorescens MR1 παρήγαγε 

εξωκυτταρικά σιδηροφορέα, ο οποίος προμήθευε το στέλεχος με τον απαιτούμενο 

σίδηρο που υπήρχε στο αποβουτυρωμένο γάλα με αποτέλεσμα να μην απαιτείται 

προσθήκη σιδήρου.

Αντίθετα, το στέλεχος Flavobacterium MTR3 ίσως να μην είχε την ικανότητα 

παραγωγής σιδηροφορέα, με συνέπεια να μην τροφοδοτείται με τον απαιτούμενο 

σίδηρο (αλλά μόνο με τον ελεύθερο υπάρχοντα σίδηρο), και να είχε την ανάγκη 

πρόσθετου σιδήρου για τη βέλτιστη ανάπτυξη του. Βέβαια, δεν είναι γνωστά τα 

επίπεδα σιδήρου που απαπούν τα flavobacteria.

Οι Hurley και συν. (1962b) ανέφεραν ότι οι διαφορές μεταξύ των στελεχών σε 

απαιτήσεις σε σίδηρο, έκκριση ενώσεων που δεσμεύουν σίδηρο, και πρωτεολυτικών 

ενζύμων ίσως ασκούν επιδράσεις στην ανάπτυξη ή και στην πρωτεολυτική 

δρασπκότητα.
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Η επίδραση του σιδήρου στην παραγωγή εξωκυτταρικών ενζύμων ήταν διαφορετική 

στα δύο βακτήρια. Στο μεν Ρ. fluorescens MR1, ο σίδηρος δεν επιδρούσε στη μεγίστη 

παραγωγή πρωτεϊνάσης, ενώ αύξανε σημαντικά τη μέγιστη παραγωγή λιπάσης. 

Στο δε Flavobacterium MTR3 η μέγιστη παραγωγή πρωτεϊνάσης και λιπάσης δεν 

επηρεαζόταν από την προσθήκη σιδήρου.

Ειδικότερα, οι πρωτεολυτικές δραστικότητες των δύο στελεχών στο 

αηρβουτυρωμένο γάλα εμπλουτισμένο με Fe (II) ή Fe (III) ανιχνεύθηκαν κατά τη 

διάρκεια της ιδιόφασης. Ο αριθμός των κυττάρων ήταν >7.6x107 και <2.5x108 

cfu/ml για το στέλεχος Ρ. fluorescens MR1 και >1.1x108 και <1.5x108cfu/ml για 

το στέλεχος Flavobacterium MTR3 στο αποβουτυρωμένο γάλα με Fe(ll).

Επίσης ο κυτταρικός πληθυσμός στο αποβουτυρωμένο γάλα με Fe (III) ήταν >5.5x107 

και <1.7xTD8cfu/ml για το στέλεχος Ρ. fluorescens MR1, και >1.4χ108 και <2.5χ108 

cfu/ml για το στέλεχος Flavobacterium MTR3.

Οι πληθυσμοί στους οποίους ανιχνεύθηκαν οι πρωτεολυτικές δραστικότητες των 

στελεχών ήταν παρόμοιοι απουσία ή παρουσία σιδήρου (II ή III) στο αποβουτυρωμένο 

γάλα. Επίσης η προσθήκη σιδήρου (II ή III) στο γάλα δε φάνηκε να επιδρά στο 

επίπεδο της μέγιστης παραγωγής πρωτεϊνάσης (Units/ml) από τα ψυχρότροφα 

στελέχη.

Ο αριθμός των κυπάρων και η φάση ανάπτυξης στην οποία παρατηρήθηκε η 

παραγωγή λιπασών από τα δύο στελέχη στο αποβουτυρωμένο γάλα με Fe (II) ή 

Fe (III) δεν παρουσίασε διαφορές με εκείνη στο αποβουτυρωμένο γάλα. Συγκεκριμένα 

η ανίχνευση της λιπολυτικής δραστικότητας έγινε στη λογαριθμική φάση όταν τα 

κύτταρα ήταν <1x105cfu/ml για το στέλεχος Ρ. fluorescens MR1, και <2.5x104cfu/ml 

για το στέλεχος Flavobacterium MTR3 στο αποβουτυρωμένο γάλα με Fe (II). Τα 

αντίστοιχα ποσά στο αποβουτυρωμένο γάλα με Fe (III) ήταν <1.3x105cfu/ml για το 

στέλεχος Ρ fluorescens MR1 και <3.4x104cfu/ml για το στέλεχος Flavobacterium 
MTR3.

Η προσθήκη σιδήρου (II ή III) στο αποβουτυρωμένο γάλα δεν τροποποιούσε την 

κατανομή της παραγωγικότητας της λιπάσης από τα στελέχη. Παρατηρήθηκε όμως 

μικρή μείωση της παραγωγικότητας τών λιπασών στην τροφόφαση. Η μείωση αυτή 

δεν ήταν στατιστικά σημαντική για το στέλεχος Ρ. fluorescens MR1.

Ο Fe (II) ή Fe (III) αύξανε σε μεγάλο βαθμό τη μέγιστη παραγωγή λιπάσης από το 

στέλεχος Ρ. fluorescens MR1 στην αρχή της στατικής φάσης (από 700 σε 3500
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Units/ml) (P<0.05), ενώ το στέλεχος Flavobacterium MTR3 τταρήγαγε μικρά μόνο 

ποσά λιπάσης (Units/ml) σε καλλιέργειες με ή χωρίς σίδηρο.

Οι Rosenthal και συν. (1993) έδειξαν ότι η πρωτεόλυση νωπού γάλακτος μετά από 

διατήρηση του στους 4°C για 7 ημέρες, ελάχιστα επηρεαζόταν από την προσθήκη 

δισθενούς σιδήρου. Αύξηση της αρχικής συγκέντρωσης FeS04 σε καλλιέργεια 

Ρ. fluorescens δεν αύξανε την παραγωγή λιπάσης (Ishihara και συν. 1989). Όμως 

άλλοι ερευνητές έχουν βρει σημαντική επίδραση του σιδήρου στην παραγωγή 

εξωκυτταρικών ένζυμων από ψυχρότροφα βακτήρια και άλλους μικροοργανισμούς. Σε 
έναν αριθμό μελετών αναφέρεται ότι τα ιόντα Fe (II), Zn (II) και Mg (II) μπορούν να 

επιδράσουν στην παραγωγή ή δραστικότητα των πρωτεϊνασών σε μερικά αρνητικά και 

θετικά κατά Gram βακτήρια (Jensen και συν. 1980c, Bjorn και συν. 1979, Wiersma και 

συν. 1978). Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτά είναι αντικρουόμενα (Fairbaim και Law 

1986a). Έχει παρατηρηθεί μέγιστη παραγωγή πρωτεϊνάσης από ψυχρότροφα στελέχη 

με προσθήκη σιδήρου(ΙΙ) (Jensen και συν. 1980c, Dainty και συν. 1978). Όμως οι 

περισσότερες μελέτες αναφέρονται σε καταστολή της παραγωγής εξωκυτταρικών 

ενζύμων από σίδηρο. Η σύνθεση πρωτεϊνάσης από ψυχρότροφα στελέχη 

καταστελλόταν με προσθήκη σιδήρου(ΙΙ) (Bjorn και συν. 1979, Riddle και συν. 1981, 

Pansare και συν. 1985). Ο εμπλουτισμός νωπού γάλακτος με Fe (III) στους 7°C 

αύξανε περίπου 10 φορές τον πληθυσμό στελέχους Ρ. fluorescens, στον οποίο 

άρχιζε η παραγωγή εξωκυτταρικών ενζύμων. Αποτέλεσμα αυτής της επίδρασης ήταν 

18-20h καθυστέρηση της ανίχνευσης ενζυμικής δραστικότητας (Fernandez και συν. 

1992). Ομοίως, ο Fe (III) ήταν υπεύθυνος για την καταστολή της παραγωγής 

πρωτεϊνάσης και λιπάσης σε καλλιέργειες στελέχους Ρ. fluorescens (McKellar και συν. 

1987). Η παραγωγή πρωτεϊνάσης και λιπάσης από το στέλεχος Ρ. fluorescens Β52 

σε συνθετικό μέσο καταστελλόταν από Fe(lll) σε συγκεντρώσεις >10μΜ, και 

διεγειρόταν με την προσθήκη τρανσφερίνης (μεγάλου μοριακού βάρους πρωτεΐνη που 

δεσμεύει σίδηρο). Η διεγερτική αυτή επίδραση αποδόθηκε στη χηλίωση του σιδήρου 

από τις παραπάνω ενώσεις. Μερική αφαίρεση του σιδήρου από το συνθετικό μέσο 

έδειξε ότι η μέγιστη παραγωγή πρωτεϊνάσης και λιπάσης συνέβαινε όταν ο σίδηρος 

ήταν περιοριστικός για την ανάπτυξη του βακτηρίου (Mckellar και συν. 1987). Οι Jaspe 

και συν. (1994) ανέφεραν ότι ο περιορισμός σε σίδηρο ίσως ήταν υπεύθυνος για τη 

μη πλήρη καταστολή της παραγωγής πρωτεϊνάσης από στέλεχος Ρ. fluorescens από 

περίσσεια γαλακτόζης ή γαλακτικού. Ο μηχανισμός της καταστολής της ενζυμικής 

σύνθεσης από σίδηρο δεν έχει εξακριβωθεί.
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Τα αερόβια βακτήρια έχουν απαιτήσεις σε σίδηρο για τη σύνθεση κυτοχρώματος στην 

αναπνευστική αλυσίδα (Champagne και συν. 1994). Οι Wiersma και συν. (1978) 

ισχυρίστηκαν ότι περιορισμένος σίδηρος στο τέλος της φάσης ανάπτυξης στελέχους 

Vibrio, μειώνει τη σύνθεση κυτοχρώματος και επιτρέπει τη σύνθεση πρωτεϊνάσης. 

Έχει αναφερθεί ότι η ενεργειακή κατάσταση των κυττάρων παίζει βασικό ρόλο στο 

μηχανισμό ελέγχου της σύνθεσης ενζύμων, και ότι η διαθεσιμότητα του σιδήρου είναι 

ένςς από τους παράγοντες που περιλαμβάνονται σε αυτόν (Bjorn και συν. 1979, 

Fernandez και συν. 1992, Mckellar και συν. 1987). Τούτο διότι η μείωση της σύνθεσης 

κυτοχρώματος θα προκαλούσε μείωση της ενέργειας των κυττάρων.

Ενώ λοιπόν οι περισσότεροι ερευνητές αναφέρονται σε καταστολή της 

ενζυμικής σύνθεσης από σίδηρο, η αύξηση της παραγωγής της λιπάσης από το 

στέλεχος Ρ. fluorescens MR1 καθώς και η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης του 

στελέχους Flavobacterium MTR3 υποδεικνύουν ότι ο εμπλουτισμός του γάλακτος με 

σίδηρο πιθανόν να αυξήσει τα προβλήματα που δημιουργούν τα ένζυμα των 

ψυχροτρόφων βακτηρίων.

Εδώ πρέπει να επισημανθεί η διαφορετική επίδραση του σιδήρου στην 

παραγωγή πρωτεϊνάσης και λιπάσης από το στέλεχος Ρ. fluorescens MR1. Αυτό 

αποτελεί ένδειξη για έναν άμεσο ρόλο του σιδήρου στη ρύθμιση της σύνθεσης της 

λιπάσης.

Στέλεχος Ρ. fluorescens με απώλεια της ικανότητας του να παράγει πυοβερντίνη, 

έχανε και την ικανότητα του να παράγει λιπάση αλλά όχι και πρωτεϊνάση. Όταν 

γινόταν προσθήκη της πυοβερντίνης στο μέσο ανάπτυξης, η σύνθεση λιπάσης 

μερικώς επανερχόταν (Mckellar 1989). Επίσης, οι Mckellar και συν. (1987) ανέφεραν 

ότι η καταστολή της ενζυμικής σύνθεσης προερχόταν από τον ελεύθερο σίδηρο ο 

οποίος δεν είχε δεσμευτεί από την πυοβερντίνη. Η χηλίωση του σιδήρου από αυτόν το 

σιδηροφορέα δείχνει ότι ο περιορισμός του δεν είχε σχέση με την ανάπτυξη, αφού 

σίδηρος προμηθευόταν για την ανάπτυξη του στελέχους μέσω της πυοβερντίνης. 

Επίσης, οι Fernandez και συν. (1992) ανέφεραν μεγαλύτερη καθυστέρηση της 

παραγωγής πρωτεϊνάσης παρά λιπάσης όταν πρόσθετον σίδηρο στο μέσο ανάπτυξης 

στελέχους Ρ. fluorescens.

Σχετικά με την παραγωγή εξωκυτταρικών ενζύμων από τα δύο στελέχη στο 

αποβουτυρωμένο γάλα εμπλουτισμένο με σίδηρο μπορούν να αναφερθούν επίσης τα 
παρακάτω.
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Σε αριθμό κυπάρων 107cfu/ml καθώς και στις 3-4 ημέρες επώασης της καλλιέργειας 

των δύο στελεχών στο αποβουτυρωμένο γάλα με Fe (II) ή Fe(lll) δεν είχε ανιχνευθεί 

πρωτεολυτική δραστικότητα.

Στον ίδιο αριθμό κυπάρων και στις ίδιες ημέρες επώασης η λιπολυτική δραστικότητα 

από το στέλεχος Ρ. fluorescens MR1 ήταν περίπου 200 Units/ml, και από το στέλεχος 

Flavobacterium MTR3 ήταν περίπου 100 Units/ml.

Στις 3-4 ημέρες επώασης τα στελέχη βρίσκονταν στη λογαριθμική φάση 

/ανάπτυξης. Οι πληθυσμοί του στελέχους Ρ. fluorescens MR1 στην καλλιέργεια με Fe 

(II) ήταν 3.2x105-1.3x106cfu/ml και με Fe (III) 4x105-1.3x106cfu/ml. Αντίστοιχα, ο 

αριθμός των κυπάρων του στελέχους Flavobacterium MTR3 με Fe (II) ήταν 

3.2x104-1x105cfu/ml και με Fe (III) ήταν 4x104-1.6x105cfu/ml.

Η προσθήκη Fe(ll ή III) μελετήθηκε επίσης σε συνδυασμό με την ανάδευση των 

καλλιεργειών (Σχήματα 11, 12, 13, 14).

Η επίδραση του Fe(ll) στην ανάπτυξη και στην παραγωγή ενζύμων από τα δυό 

στελέχη ήταν όμοια με εκείνη του Fe(lll) και στις αναδευόμενες καλλιέργειες. Επίσης η 

προσθήκη σιδήρου στις αναδευόμενες καλλιέργειες επιδρούσε κατά τον ίδιο τρόπο 

στην ανάπτυξη και ενζυμική παραγωγή των στελεχών όπως στις στατικές.

Η φάση ανάπτυξης και ο αριθμός κυπάρων στον οποίο ανιχνευόταν η πρωτεολυπκή 

και λιπολυτική δραστικότητα δε μεταβαλλόταν και στα δύο στελέχη.

Η μέγιστη παραγωγή πρωτεϊνάσης από τα στελέχη στις αναδευόμενες 

καλλιέργειες τους δεν επηρεαζόταν από την προσθήκη σιδήρου. Η μείωση της 

παραγωγικότητας των λιπασών (Ρ<0.05) στην ιδιόφαση καθώς και η αύξηση της 

μέγιστης παραγωγής λιπάσης (Ρ<0.05) από το στέλεχος Ρ. fluorescens MR1 φαίνεται 

να είναι το άθροισμα της επίδρασης της ανάδευσης και της προσθήκης σιδήρου.

Στα συγκεκριμένα λοιπόν στελέχη δε φαίνεται να υπάρχει σχέση μεταξύ της απαίτησης 

τους σε σίδηρο και οξυγόνο για τη σύνθεση των πρωτεϊνασών και λιπασών τους. 

Αντίθετα, οι Dainty και συν. (1978) ανέφεραν ότι ο αερισμός μείωνε την παραγωγή 

πρωτεϊνάσης από ψυχρότροφο στέλεχος και ότι ο σίδηρος ήταν απαραίτητος για να 

επαναφέρει την πρωτεολυτική δραστικότητα.
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Χρόνος(ημέρες)

11. Ανάπτυξη και παραγωγικότητα σε πρωτεϊνάση και Xmac^(IogUnits/ml/ 
logcfu/ml) του στελέχους Pseudomonas fluorescens M R 1 σε ανακινουμενη 
καλλιέργεια σε Skim Milk με FeS04 στους 5°C. ο, Ανάπτυξη(^σί1ι/ΐϊΐ1)* 
· ,  Π ρ ω τ ε ϊ ν ά σ η ( ^ υ η ί ί $ ^ 1 / ^ ο ί ύ / ΐ Ή ΐ ) # δ , Aurac^(logUnits/ml/logcfu/m l), 
Ν=2

Οβ

Q6

0,4
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Σ χήμα 12. Ανάπτυξη και παραγωγικότητα σε πρωτεϊνάση και λ ιπ ά σ η ί^ υ η ή ε /ιτ ιΐ/ 
✓  logcfu/ml) του στελέχους Pseudomonas fluorescens MR \ σε ανακινουμενη

καλλιέργεια σε Skim Milk με FeC^ στους 5°C. ο, Ανάπτυξη(1ο§οίυ/ιη1)* 
β, lΓpωτεϊvάση(logUnits/ml/logcfu/ml), δ , A m a^(logU nits/m l/logcfu/m l), 
Ν=2
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Σ χή μ α  13. Ανάπτυξη και παραγωγικότητα σε πρωτεϊνάση και XurdOTi(IogUnits/ml/ 
logcfu/ml) του στελέχους Flavobacterium MTR3 σε ανακινοΰμενη κα λ
λιέργεια σε Skim Milk με F eS 04 στους 5°C. ο, Ανάπτυξη(1ο§<:ίνι/ιη1)* · , 
npm Tavd^(logU nits/m l/logcfu/m I)‘ δ , Aurd^(IogUnits/ml/Iogcfu/mI), Ν=2

Χρόνος (ημέρες)
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Σ χή μ α  14. Ανάπτυξη και παραγωγικότητα σε πρωτεϊνάση και Xwaon(logUnits/mI/ 
logcfu/ml) του στελέχους Flavobacterium MTR3 σε ανακινοΰμενη καλ
λιέργεια σε Skim Milk με FeC ^ στους 5°C. ο, Ανάπτυξη(Ιο§σήι/ιη1Γ 
IJpωτεϊvάση(logUnits/ml/logcfu/mI), λ , Am0cni(logUnits/ml/logcfu/ml), Ν=2

IJ
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3.3.5.ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΑΣΚΟΡΒΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΤΟΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ρ. FLUORESCENS MR1 ΚΑΙ FLA VOBACTERIUM MTR3 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΑΣΩΝ ΚΑΙ 

ΛΙΠΑΣΩΝ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΣΤΟΥΣ 5°C

Ο εμπλουτισμός του γάλακτος με ασκορβικό οξύ αυξάνει τη θρεπτική του αξία 

αλλά δημιουργεί την ανάγκη να μελετηθεί τυχόν επίδραση του στην ανάπτυξη των 

ψυχροτρόφων βακτηρίων και στην παραγωγή των εξωκυτταρικών ενζύμων τους. 

Ωστόσο δεν υπάρχουν έρευνες που να αφορούν αυτό το θέμα.

Η ανάπτυξη και η παραγωγή πρωτεϊνάσης και λιπάσης από τα στελέχη Ρ. fluorescens

MR1 και Flavobacterium MTR3 σε καλλιέργειες σε αποβουτυρωμένο γάλα
■%.

εμπλουτισμένο με ασκορβικό οξύ φαίνεται στα Σχήματα 15 και 16, αντίστοιχα.

Η προσθήκη ασκορβικού οξέος δεν επιδρούσε σημαντικά στο ρυθμό ανάπτυξης των 

στελεχών Ρ. fluorescens MR1 και Flavobacterium MTR3, κατά τα αρχικά στάδια της 

λογαριθμικής φάσης ανάπτυξης. Ωστόσο, οι μέγιστοι βακτηριακοί πληθυσμοί, κατά τη 

στατική φάση ανάπτυξης , ήταν χαμηλότεροι παρουσία του ασκορβικού οξέος.

Το ασκορβικό οξύ σε διάλυμα είναι γνωστό ότι οξειδώνεται εύκολα σε 

δεϋδροασκορβικό οξύ . Λόγω της αναγωγικής δράσης του, μπορεί να μειώσει το 

δυναμικό οξειδοαναγωγής σε καλλιέργειες μικροοργανισμών με αποτέλεσμα την 

αναστολή της ανάπτυξης, των αερόβιων φυσικά, οργανισμών.

Ο μικρός αριθμός κυττάρων στην αρχή και κατά τη διάρκεια της λογαριθμικής φάσης 

ανάπτυξης, έχει μειωμένες απαιτήσεις σε οξυγόνο. Πιθανόν αυτός είναι ο λόγος που 

αρχικά δεν επηρεάστηκε η ανάπτυξη των στελεχών από το ασκορβικό οξύ. Καθώς 

όμως αυξάνονταν οι βακτηριακοί πληθυσμοί μεγάλωνε συνολικά και η απαίτηση σε 

οξυγόνο. Έτσι λόγω της ανεπάρκειας σε οξυγόνο προκλήθηκε η μείωση της 

ανάπτυξης των δύο βακτηρίων.

Οι Rosenthal και συν. (1993) χρησιμοποιώντας υψηλή συγκέντρωση βιταμίνης C 

(100mg/100ml), δεν παρατήρησαν σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη της ολικής 
μεσόφιλης χλωρίδας του νωπού γάλακτος στους 4°C.

, Η παραγωγή πρωτεϊνάσης από τα στελέχη Ρ. fluorescens MR1 και 

Flavobacterium MTR3 σε καλλιέργειες στο αποβουτυρωμένο γάλα στους 5°C 

παρατηρήθηκε όταν ο αριθμός των κυττάρων τους προσέγγιζε τα 108 cfu/ml.
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Σχήμα 15 .Ανάπτυξη' και παραγωγικότητα σε πρωτεϊνάση και Xmdcni(logUnits/ml/ 
logcfu/mi) του στελέχους Pseudomonas fluorescens MR 1 με καλλιέργεια σε 
Skim Milk με βιταμίνη C στους 5°C. ο,Ανάπτυξη(1ο§οΓιι/πιΙ), Πρωτεϊνάση 
(logUnits/ml/logcfii/ml), λ , Amdon(logUnits/ml/logcfu/m!), Ν=2



I

Φ

η 1,0

0,8

0,6

0/4

- 0,2

_Ι0,0

*

Σχήμα Ιδ.Ανάπτυξη και παραγωγικότητα σε πρωτεϊνάση και Xmaciii(logUnits/ml/ 
logcfu/ml) του στελέχους Flavobacterium MTR3 με καλλιέργεια σε Skim 
Milk με βιταμίνη C στους 5°C. ο, Α νάπτυξη(^οίϊι/ιηΙ), · , ΙΙρωτεϊνάση 

(logUnils/ml/logcfii/ml), Λ, Λ mauii(logUni(s/m!/logcfu/ml), Ν=2
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Με την προσθήκη όμως ασκορβικού οξέος στην περίπτωση του στελέχους 
Flavobacterium MTR3, ο βακτηριακός πληθυσμός δεν ξεπέρασε το παραπάνω όριο 

με αποτέλεσμα να μην ανιχνευθεί πρωτεολυτική δραστικότητα. Στην περίπτωση του 

στελέχους Ρ. fluorescens MR1 ο κυπαρικός πληθυσμός μόλις είχε ξεπεράσει τα 

108cfu/ml και έτσι η παραγωγή πρωτεϊνάσης ήταν πολύ χαμηλή.

Η πρωτεόλυση γάλακτος στους 4°C ελάχιστα μεταβαλλόταν με την προσθήκη 

100mg/100ml βιταμίνης C. Από την άλλη μεριά, αναφέρθηκε ότι 0.2mg/100ml 

βιταμίνης C αύξαναν την πρωτεόλυση μη θερμασμένου αποβουτυρωμένου 

γάλακτος κατά 38%, πιθανόν μέσω αδρανοποίησης κάποιου αναστολέα της 

πλασμίνης στο γάλα (Rosenthal και συν. 1993).

Η ανίχνευση της λιπολυτικής δραστικότητας από τα δύο στελέχη έγινε στη 

λογαριθμική φάση ανάπτυξης, όταν τα κύτταρα ήταν <1.3x10s cfu/ml για το στέλεχος 

Ρ. fluorescens MR1, και <1x104 cfu/ml για το στέλεχος Flavobacterium MTR3. Η 

κατανομή της παραγωγικότητας της λιπάσης του στελέχους Ρ. fluorescens MR1 ήταν 

όμοια με ή χωρίς την παρουσία ασκορβικού οξέος. Το ίδιο συνέβαινε και με το 

στέλεχος Flavobacterium MTR3 έως τις 13 ημέρες επώασης του. Στη συνέχεια η 

αύξηση της παραγωγικότητας ήταν δραματική. Όμως, η αύξηση αυτή δεν ήταν 

πραγματική αλλά οφειλόταν στην ελάττωση του αριθμού κυττάρων κατά τη φάση 

θανάτου.

Η μέγιστη παραγωγή λιπάσης ήταν παρόμοια με ή χωρίς την προσθήκη ασκορβικού 

οξέος στις καλλιέργειες των στελεχών που χρησιμοποιήθηκαν. Πρέπει να αναφερθεί 

ότι ο κυπαρικός πληθυσμός ήταν αρκετά υψηλός για την παραγωγή λιπάσης.

Η λιπόλυση νωπού γάλακτος αν και αυξανόταν κατά τη διάρκεια της διατήρησης του 

στους 4°C, ήταν ανεξάρτητη της προσθήκης βιταμίνης C. Αντίθετα, η προσθήκη 

2-20mg βιταμίνης C ανά 100ml γίδινου γάλακτος αύξανε τη λιπόλυση του γάλακτος 

(Rosenthal και συν. 1993).
Σχετικά με την παραγωγή εξωκυπαρικών ένζυμων από τα δύο στελέχη στο 

αποβουτυρωμένο γάλα εμπλουτισμένο με ασκορβικό οξύ μπορούν να αναφερθούν 

επίσης τα παρακάτω.
Όταν ο πληθυσμός του στελέχους Ρ. fluorescens MR1 είχε φθάσει 107 cfu/ml δεν είχε 

παραχθεί πρωτεϊνάση ενώ το ποσό της λιπάσης ήταν περίπου 330 Units/ml.

Στις 3-4 ημέρες επώασης της καλλιέργειας στους 5°C το βακτήριο βρισκόταν στη 

λογαριθμική φάση, και ο αριθμός των κυπάρων ήταν 1.3χ105- 5x10s cfu/ml. Σε αυτό
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το στάδιο ανάπτυξης η πρωτεολυτική δραατικότητα ήταν μηδενική ενώ η λιπολυτική 

δραστικότητα ήταν περίπου 180 Units/ml.

Στις 3-4 ημέρες επώασης της καλλιέργειας του στελέχους Flavobacterium MTR3 στους 

5°C, το στέλεχος ήταν στην τροφόφαση με αριθμό κυττάρων 1.4x104 - 4.5x104cfu/ml. 
Το παραγώμενο ποσό λιπάσης ήταν περίπου 100 Units/ml.
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3.4. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΗζΟζ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 

PSEUDOMONAS UICD31 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ * 

ΠΡΩΤΕΪΝΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕ ΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ 

ΣΤΟΥΣ 25°C ΚΑΙ 5°C

To Η20 2 φαίνεται ότι αναστέλλει σημαντικά την ανάπτυξη των 

κολοβακτηριοειδών, των μεσόφιλων, των ψυχροτρόφων και μερικών παθογόνων 

βακτηρίων στο γάλα. Η χρησιμοποίηση του επιτρέπεται για τη συντήρηση του νωπού 

γάλακτος κάτω από ειδικές συνθήκες. Σε μελέτη του Bachmann (1990) αναφέρεται ότι 

η προσθήκη Η20 2 και καταλάσης στο νωπό γάλα, είναι η μοναδική μέθοδος μείωσης 

της βακτηριακής μόλυνσης και αναστολής της μικροβιακής ανάπτυξης στο γάλα, στις 

αναπτυσσόμενες χώρες. Η κατεργασία του γάλακτος με Η20 2 γίνεται σε δύο στάδια. 

Στο πρώτο στάδιο λαμβάνει χώρα η προσθήκη Η20 2 (0.05%) στο γάλα η οποία γίνεται 

πάντα στο κέντρο συλλογής. Στη συνέχεια το γάλα μεταφέρεται χωρίς να ψυχθεί στη 

μονάδα επεξεργασίας. Επειδή κατά τη μεταφορά και την παστερίωση δε διασπάται 

όλη η ποσότητα του Η20 2, στο δεύτερο στάδιο προστίθενται μικρές ποσότητες 

καταλάσης ώστε να διασπαστεί πλήρως το Η20 2.

Επίσης, σε γάλα που επιστρέφεται από το μέσο καταναλωτή είτε λόγω αλλοίωσης του 

πριν την ημερομηνία λήξης του είτε λόγω καταστροφής της συσκευασίας, προστίθεται 

Η20 2 ώστε να αποφευχθεί η εκτεταμένη υποβάθμιση του από βακτήρια. Έτσι αντί να 

απορριφθεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά την αφυδάτωση του για την τροφή ζώων.

Η προσθήκη 0.35-0.4% Η20 2 στο επιστρεφόμενο γάλα ήταν αποτελεσματική στη 

μείωση και διατήρηση του βακτηριακού φορτίου σε επιθυμητό επίπεδο ~ 

(κολοβακτηριοειδή < 100 cfu/πιΙ, μεσόφιλα βακτήρια < 500000 cfu/ml και ψυχρότροφα 

βακτήρια < 500000 cfu/ml) περισσότερο από 120h. Μάλιστα όταν η προσθήκη Η20 2 

συνδυαζόταν με HTST κατεργασία του γάλακτος, η αποτελεσματική συγκέντρωση του 

Η20 2 μειωνόταν σε 0.05-0.1% (Breton και συν. 1996).

Η ανάπτυξη και η παραγωγή πρωτεϊνάσης και λιπάσης του στελέχους 

Pseudomonas 31 (UICD 31) με καλλιέργεια σε αποβουτυρωμένο γάλα στους 25°C και 

5°C φαίνεται στα Σχήματα 17 και 18 και σε αποβουτυρωμένο γάλα με προσθήκη Η2Θ2 

στα Σχήματα 19 και 20, αντίστοιχα.
Η προσθήκη Η20 2 στην καλλιέργεια του στελέχους Pseudomonas 31 μείωνε το ρυθμό 

ανάπτυξης του βακτηρίου στη λογαριθμική φάση ανάπτυξης, στους 25°C και 5°C.
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Ο χρόνος διπλασιασμού του στελέχους στη λογαριθμική φάση στο αποβουτυρωμένο 

γάλα με Η20 2 στους 25°C ήταν 89 min (75 min στο αποβουτυρωμένο γάλα χωρίς 

Η20 2) και στους 5°C ήταν 18.8h (12h στο αποβουτυρωμένο γάλα χωρίς Η20 2 ). Οι 

βακτηριακοί πληθυσμοί ήταν μικρότεροι παρουσία Η20 2 έως και την ιδιόφαση. Για 

παράδειγμα, στους 25°C μετά από 10h επώαση, ο αριθμός των κυπάρων απουσία 

Η20 2 (5.2χ 104 cfu/ml) ήταν σημαντικά μεγαλύτερος (Ρ<0.05) από εκείνον παρουσία 

^ 0 2 (2.6x104 cfu/ml ). Ομοίως, στους 5°C μετά από 72h επώαση, ο αριθμός των 

κυπάρων στην καλλιέργεια χωρίς Η20 2 (2x105 cfu/ml ) ήταν πολύ μεγαλύτερος 

(Ρ<0.001) από εκείνον στην καλλιέργεια με Η20 2 (5.1χ104 cfu/ml).

Ωστόσο, ο μέγιστος αριθμός κυπάρων του στελέχους Pseudomonas 31 στη στατική 

φάση ανάπτυξης ήταν όμοιος ή μεγαλύτερος παρουσία Η20 2.

Το γεγοΥός ότι η αναστολή της ανάπτυξης του στελέχους Pseudomonas 31 από το 

Η20 2 συμβαίνει μόνο στα αρχικά στάδια ανάπτυξης του και ότι δεν υπάρχει σημαντική 

επίδραση στον τελικό βακτηριακό πληθυσμό στη στατική φάση, υποδεικνύει ότι η 

δράση του Η20 2 είναι βακτηριοστατική και όχι βακτηριοκτόνος.

Η βακτηριοστατική δράση του Η20 2 μπορεί να οφείλεται στη χαμηλή συγκέντρωση 

που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη (0.005%) και στην παραγωγή 

καταλάσης, αφού τα Pseudomonas spp. είναι γνωστοί οργανισμοί θετικοί στην 

καταλάση. Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι όταν η συγκέντρωση του Η20 2 που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν 0.01%, η αναστολή της ανάπτυξης ήταν πλήρης.

Ο μεγαλύτερος αριθμός κυπάρων του στελέχους Pseudomonas 31 που 

παρουσιάστηκε στη στατική φάση παρουσία Η20 2 στο αποβουτυρωμένο γάλα στους 

25°C και 5°C, μπορεί να αποδοθεί στην απελευθέρωση οξυγόνου και νερού που 

προήλθαν από τη διάσπαση του Η20 2 από την καταλάση, σύμφωνα με τους Kamau 
και συν. (1990).

Περιορισμένες είναι οι μελέτες που αφορούν την επίδραση του Η20 2 στην ανάπτυξη 

ψυχροτρόφων βακτηρίων του γάλακτος.

Οι Himelbloom και Hassan (1986) χρησιμοποιώντας 1.5mM Η20 2 παρατήρησαν 

αναστολή της ανάπτυξης στελέχους Ρ. fluorescens μόνο τις δύο πρώτες ώρες 

 ̂επώασης. Στη συνέχεια ο ρυθμός ανάπτυξης αλλά και το επίπεδο των κυπάρων στη 

' στατική φάση ήταν όμοιο με ή χωρίς Η20 2. Η προσθήκη 0.005% Η20 2 σε γάλα μείωνε 

το ρυθμό ανάπτυξης ψυχροτρόφων βακτηρίων στην τροφόφαση (Mistry και 
Kosikowski 1985).



Χρ
όν

ος
(ώ

ρβ
ς)

U> ίΟ

Σ
χή

μα
 1

7.
 Α

νά
πτ

υξ
η 

κα
ι π

αρ
αγ

ω
γι

κό
τη

τα
 σ

επ
ρω

τε
ϊν

άσ
η 

κα
ι X

m
do

ii(
Io

gU
ni

ts
/m

l/ 
lo

gc
fu

/m
l)

 τ
ου

 σ
τε

λέ
χο

υς
 

Ps
eu

do
m

on
as

\}\
CD

?>
 1 

με
 κ

αλ
λι

έρ
γε

ια
 σ

ε 
Sk

im
 

M
ilk

 σ
το

υς
 2

5°
C

, 
ο,

 Α
νά

πτ
υξ

η(
Ιο

βο
ίυ

/π
ιΙ)

, 
·,

 ri
pc

oT
G

iv
cx

cn
i(l

og
U

ni
ts/

iT
il/

 
lo

gc
fu

/m
l)»

 λ
, 

A
m

d^
(l

og
U

ni
ts

/m
I/

lo
gc

fu
/m

l)
, Ν

=3
*

i



0.
5

Σχ
ήμ

α 
18

. Α
νά

πτ
υξ

η 
κα

ι π
αρ

αγ
ω

γικ
ότ

ητ
α 

σε
πρ

ω
τε

ϊνά
ση

 κ
αι

 X
m

do
n(

lo
gU

ni
ts

/m
l/ 

lo
gc

fu
/m

l) 
το

υ 
στ

ελ
έχ

ου
ς 

Ps
eu

do
m

on
as

 U
1C

D3
 1 

με
 κ

αλ
λι

έρ
γε

ια
 σ

ε 
Sk

im
 

M
ilk

 σ
το

υς
 

5°
C

. 
ο,

 Α
νά

π
τυ

ξη
(^

οί
ΰΛ

νι
Ι),

 
·,

 U
pa

ne
iv

d^
(lo

gU
ni

t5/
m

l/ 
lo

gc
fu

/m
l),

 λ
, 
A

m
d<

jii(
Io

gU
ni

ts
/m

l/lo
gc

fu
/m

l),
N

=3



Χ
ρό

νο
ς(

ώ
ρβ

ς)

Σ
χή

μα
 1

9.
Α

νά
πτ

υξ
η 

κα
ι 

πα
ρα

γω
γι

κό
τη

τα
 σ

ε 
πρ

ω
τε

ϊν
άσ

η 
κα

ι 
X

m
du

n(
lo

gU
ni

ts
/m

l/ 
lo

gc
fit

/m
i) 

το
υ 

στ
ελ

έχ
ου

ς 
Ps

eu
do

m
on

as
 V

\C
D

3 
1 

με
 κ

αλ
λι

έρ
γε

ια
 σ

ε 
Sk

im
 

M
ilk

 
με

 
Η

20
2 

στ
ου

ς 
25

°C
. 

ο,
 Α

νά
πτ

υξ
ηί

^ο
ϋι

/π
ιΐ)

, 
·,

 Ι
Ιρ

ω
τε

ϊν
άσ

η
(l

og
lin

its
/m

l/l
og

cf
u/

m
l)

, λ
, 

A
m

dc
ni

(l
og

U
ni

ts
/m

l/l
og

cf
u/

m
I)

, Ν
=3

 
*

i
t

 
;

i



Σχ
ήμ

α 
20

.Α
νά

πτ
υξ

η 
κα

ι 
πα

ρα
γω

γικ
ότ

ητ
α 

σε
πρ

ω
τε

ϊνά
ση

 
κα

ι 
Im

aa
n(

lo
gU

ni
ts

/m
l/ 

lo
gc

fu
/m

l) 
το

υ 
στ

ελ
έχ

ου
ς 

Ps
eu

do
m

on
as

 V
IC

D
3 

1 
με

 κ
αλ

λι
έρ

γε
ια

 σ
ε 

Sk
im

 
M

ilk
 μ

ε 
Η

20
2 σ

το
υς

 5
°C

. 
ο,

 A
vc

am
^i

(lo
gc

fu
/rn

l),
 ·

, Π
 ρω

τε
ϊν 

άσ
η (

I ο
 gU

 n i
 t s

/ 
m

l/l
og

cf
u/

m
l),

 Λ
, 
A

m
aa

ii(
lo

gU
ni

ts
/m

l/l
og

cf
u/

m
l),

N
=3



136

Οι Juffs και Babel (1975) ανέφεραν ότι πολλά ψυχρότροφα βακτήρια παράγουν το
%

ένζυμο καταλάση, μέσω του οποίου μπορούν να προστατευθούν από την ανασταλτική 

επίδραση του Η20 2. Οι συγγραφείς ανίχνευσαν 30% λιγότερο Η20 2 σε γάλα στο οποίο 

υπήρχε υψηλός αριθμός ψυχροτρόφων. Το στέλεχος Ρ. fluorescens NC3 αύξανε την 

παραγωγή καταλάσης για να καταπολεμήσει την ανασταλτική επίδραση του Η20 2 το 

οποίο παραγόταν από την προστιθέμενη κυστεΐνη στο θρεπτικό μέσο υπό αερόβιες 

συνθήκες (Himelbloom και Hassan 1986).

Έχει αναφερθεί ότι οι διαφορές της επίδρασης των οξυγαλακτικών καλλιεργειών στην 

ανάπτυξη των ψυχροτρόφων βακτηρίων οφείλονται στις διαφορετικές ποσότητες Η20 2 

που παράγονται από τις οξυγαλακτικές καλλιέργειες (Gilliland και Ewell 1983). Οι 

Gilliland και Ewell (1985) παρατήρησαν ότι η δράση οξυγαλακτικών καλλιεργειών σε 

ψυχρότροφα βακτήρια στο γάλα, αύξανε με την προσθήκη σορβικού οξέος. Το 

σορβικό οξύ ανέστελλε την καταλάση που υπήρχε στο γάλα, με αποτέλεσμα να μην 

μπορεί να διασπάσει το Η20 2 που παραγόταν από τις οξυγαλακτικές καλλιέργειες. Ο 

συνδυασμός 0.075% σορβικού οξέος και 0.005% Η20 2 ήταν περισσότερο 

αποτελεσματικός από 0.005% Η20 2 στην αναστολή της ανάπτυξης ψυχροτρόφων 

βακτηρίων στο γάλα (Mistry και Kosikowski 1985).

Η επίδραση του Η20 2 στην παραγωγή των εξωκυπαρικών ενζύμων από 

ψυχρότροφα βακτήρια δεν έχει καθόλου μελετηθεί. Η φάση ανάπτυξης και ο αριθμός 

κυττάρων του στελέχους Pseudomonas 31 στον οποίό’ ανιχνεύθηκαν η πρωτεολυτική 

και λιπολυτική δραστικότητα στο αποβουτυρωμένο γάλα με ή χωρίς Η20 2 ήταν όμοια. 

Η πρωτεϊνάση ανιχνεύθηκε στο τέλος της λογαριθμικής - αρχή στατικής φάσης 

ανάπτυξης, όταν τα κύτταρα στην καλλιέργεια χωρίς Η20 2 ήταν >1.2x10® και <2x10® 

cfu/ml και με Η202 >1x10® και <7x10®cfu/ml στους 25°C. Αντίστοιχα, ο αριθμός των 

κυπάρων στους 5°C ήταν >1.3χ107 και <1x10® cfu/ml (χωρίς Η20 2) και >2χ107 και 

<2x10®cfu/ml (με Η20 2). Η λιπάση ανιχνεύθηκε στη λογαριθμική φάση ανάπτυξης όταν 

τα κύπαρα στην καλλιέργεια χωρίς Η20 2 στους 25°C ήταν <5.4x104cfu/ml και με Η20 2 

<2.5x104cfu/ml. Στους 5°C, οι αντίστοιχοι πληθυσμοί ήταν <2.1x105cfu/ml και 

<5x104cfu/ml.
Επίσης η κατανομή της παραγωγικότητας της πρωτεϊνάσης και λιπάσης, καθώς και η 

μέγιστη παραγωγή (Units/ml) ενζύμων στη στατική φάση ανάπτυξης ήταν παρόμοια με 

ή χωρίς Η20 2 στην καλλιέργεια του στελέχους. Η χρονική καθυστέρηση (14h στους 

25°C και 4 ημέρες στους 5°C ) της παραγωγής πρωτεϊνάσης η οποία παρατηρήθηκε,
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ήταν αναμενόμενη αφού μειώθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης του βακτηρίου με την 

προσθήκη Η20 2.
Η μεγίστη παραγωγή πρωτεϊνάσης ήταν ελαφρά μεγαλύτερη στους 25°C από τους 

5°C χωρίς και με Η20 2.
Η λιπολυτική δραστικότητα (Units/ml) του στελέχους Pseudomonas 31 στην 

τροφόφαση στις καλλιέργειες με ή χωρίς Η20 2 ήταν μικρή (80 Units/ml) και στις δύο 

θερμοκρασίες. Το μέγιστο ποσό λιπάσης ήταν δεκαπλάσιο στους 25°C συγκριτικά με 

τους 5°C χωρίς και με Η20 2. Η λιπολυτική δραστικότητα στις καλλιέργειες του 

στελέχους Pseudomonas 31 μειωνόταν, μετά το μέγιστο που εμφάνιζε στη στατική 

φάση ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τα παρόντα αποτελέσματα, το Η20 2 δε φαίνεται να επιδρά στο 

μηχανισρό σύνθεσης εξωκυπαρικών ενζύμων του στελέχους Pseudomonas 31 ενώ 

μειώνει σημαντικά το ρυθμό ανάπτυξης του. Είναι επίσης πιθανό ότι τα οξυγαλακτικά 

βακτήρια δεν επιδρούν στη ρύθμιση της σύνθεσης ενζύμων από ψυχρότροφα 

βακτήρια αφού η αναστολή που προκαλούν στην ανάπτυξη των ψυχροτρόφων 

οφείλεται κυρίως στην παραγωγή Η20 2 (Juffs και Babel 1975, Gilliland και Ewell 

1983). Άρα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι πιθανή χρησιμοποίηση του Η20 2, 

τουλάχιστον στη συγκέντρωση που χρησιμοποιήθηκε, για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που δημιουργούν τα ψυχρότροφα βακτήρια στο γάλα θα είχε ως 

αποτέλεσμα τη σημαντική καθυστέρηση στην αύξηση του βακτηριακού πληθυσμού σε 

επικίνδυνα επίπεδα.

Έχουν αναφερθεί όμως και αρνητικές επιδράσεις του Η20 2. Οι Dominguez και συν. 

(1987) έδειξαν ότι Listeria spp. ήταν λιγότερο ευαίσθητο στο Η20 2 απ’ότι άλλα στελέχη 

της χλωρίδας, με αποτέλεσμα η αναλογία του ως προς την ολική χλωρίδα του 

γάλακτος να μεγαλώνει κατά τη διατήρηση του κατεργασμένου με Η20 2 γάλακτος 

στους 4°C. Έτσι, αν και το Η20 2 έχει εγκριθεί για τη χρησιμοποίηση του στη 

συντήρηση του νωπού γάλακτος κάτω από ειδικές συνθήκες, ίσως οδηγεί σε 

αύξηση της παρουσίας μερικών παθογόνων βακτηρίων (Kamau και συν. 1990). 

Επίσης υψηλές συγκεντρώσεις Η20 2 (300-500ppm) αδρανοποιούν τη

. λακτοπεροξειδάση, με αποτέλεσμα' να εξαλείφεται οποιαδήποτε αντιβακτηριακή 

' επίδραση μέσω του συστήματος της λακτοπεροξειδάσης. Οι El-Shenawy και συν. 

(1990) βρήκαν ότι το ίδιο στέλεχος ήταν περισσότερο ευαίσθητο στο σύστημα 

λακτοπεροξειδάσης το οποίο περιείχε 60 φορές μικρότερη συγκέντρωση Η20 2 από 

εκείνη που χρησιμοποίησαν οι Dominguez και συν. (1987) όταν μελέτησαν την
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επίδραση μόνου του Η2Ο2. Αυτό δηλώνει ότι το στέλεχος ήταν πιο ευαίσθητο στην 

εκλεκτική οξείδωση από τα OSCN' παρά στην ισχυρή μη ειδική οξείδωση από το Η20 2 * 

μόνο. Παρόμοιες παρατηρήσεις έγιναν και από τους Siragusa και Johnson (1989), 

Kamau και συν. (1990).

Στην καλλιέργεια του στελέχους στο αποβουτυρωμένο γάλα, με ή χωρίς Η20 2, 

όταν ο αριθμός των κυττάρων ήταν 107cfu/ml δεν είχε ανιχνευθεί πρωτεολυτική 

δραστικότητα, ενώ η λιπολυτική δραστικότητα χωρίς και με Η20 2 στους 25°C ήταν 100 

και 120 Units/ml αντίστοιχα, ενώ στους 5°C 80 και 40 Units/ml αντίστοιχα .

Στις 3-4 ημέρες επώασης στους 5°C ενώ δεν είχε παραχθεί πρωτεϊνάση στις 

δύο καλλιέργειες, η παραγωγή λιπάσης ήταν 70 Units/ml (χωρίς Η20 2) και 80 Units/ml 

(με Η2Ο2). Σε αυτές τις ημέρες το βακτήριο βρισκόταν στη λογαριθμική φάση 

ανάπτυξης και τα κύπαρα ήταν 1.6x105 έως 7x10scfu/ml (χωρίς Η2Ο2) και 4.5x104 

έως 2x105cfu/ml (με Η2Ο2).

a
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3.5. Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΑΣΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΩΝ 

ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ρ. FLUORESCENS MR1, FLA VOBACTERIUM MR3 

ΚΑΙ PSEUDOMONAS UICD31 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΟΥΣ

Ένα από τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μελέτη της επίδρασης της 

θερμοκρασίας, της ανακίνησης της καλλιέργειας, του σιδήρου (II ή III), του ασκορβικού 

οξέος και του Η20 2 στην παραγωγή εξωκυτταρικών ένζυμων από τα ψυχρότροφα 

στελέχη που χρησιμοποιήθηκαν, είναι ότι κανένας από αυτούς τους παράγοντες 

ξεχωριστά δε μεταβάλλουν τη φάση ανάπτυξης στην οποία ανιχνεύονται οι 

πρωτεολυτικές και λιπολυτικές δραστικότητες. Επίσης δε μεταβάλλεται σημαντικά ο 

αριθμός ""των κυττάρων στον οποίο συμβαίνει σημαντική παραγωγή αυτών των 

ενζύμων. Έτσι λαμβάνοντας υπ’όψιν όλες τις διαφορετικές συνθήκες ανάπτυξης που 

χρησιμοποιήθηκαν, στους Πίνακες 7,8 και 9 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι σε Units/ml 

της παραγωγής πρωτεϊνάσης και λιπάσης από τα στελέχη Ρ. fluorescens MR1, 

Flavobacterium MTR3 και Pseudomonas 31 σε σχέση με τον αριθμό των κυττάρων 

(cfu/ml). Επίσης στον Πίνακα 10 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι του αριθμού των 

κυπάρων στον οποίο ανιχνεύθηκαν οι πρωτεολυτικές και οι λιπολυτικές δραστικότητες 
των τριών στελεχών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Παραγωγή πρωτεϊνάσης και λιπάσης (Units/ml) από το στέλεχος 

Ρ. fluorescens MR1

cfu/ml Παραγωγή
πρωτεϊνάσης

Παραγωγή
λιπάσηςΟτ—VδCOο'τ-Λ

0 0
>10* και <10* 0 155ιΟ ΟX—VδΙΛΟA

0 255
>10” και <1θ' 0 210

V —λ Ο "
S

9 Λ ο α 4 420
>10* και <109 150 830
>10y και <1010 890 4675
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8. Παραγωγή πρωτεϊνάσης και λιπάσης (Units/ml) από το στέλεχος 

Flavobacterium MTR3

cfu/ml Παραγωγή
πρωτεϊνάσης

Παραγωγή
λιπάσης

V Ο ω * Ω Λ °* 0 100ΛΟV6°Λ 0 100
>10“ και <10b 0 115
>10b και <10' 1 115
>10' και <10® 8 125
>10“ και <108 392 230
>10y και <1010 485 335

ΠΙΝΑΚΑΣ 9. Παραγωγή πρωτεϊνάσης και λιπάσης (Units/ml) από το στέλεχος 

Pseudomonas 31

cfu/ml Παραγωγή
πρωτεϊνάσης

Παραγωγή
λιπάσης

>10* και <104 0 0
>104 και <10“ 0 80
>10® και <10® 0 80
>10“ και <10; 0 80
>10' και <10® 0 95
>10® και <10® 160 230
>109 και <10ιϋ 795 2010
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10. Ανίχνευση πρωτεολυτικής και λιπολυτικής δραστικότητας των στελεχών 

Ρ. fluorescens MR1, Flavobacterium MTR3 και Pseudomonas 31

Πρωτεολυτική
δραστικότητα

Λιπολυτική
δραστικότητα

Στέλεχος cfu/ml cfu/ml
*

Ρ  fluorescens MR1 >1.4x10® και <4.3x10® >1.3x104 και <2.0x10®

Flavobacterium MTR3 >3.9x107 και <2.0x10® >0.7x10® και < 1.4x10®

Pseudomonas 31 >7.5χ107 και <8.2x10® >0.4x10® και < 8.6x104

Όπως φαίνεται από τους παραπάνω πίνακες, για όλα τα στελέχη η ανίχνευση 

της πρωτεολυτικής δραστικότητας συμβαίνει σε κυτταρικούς πληθυσμούς > 107cfu/ml 

δηλ. στην ιδιόφαση ενώ η ανίχνευση της λιπολυτικής δραστικότητας συμβαίνει σε 

κυτταρικούς πληθυσμούς < 106cfu/ml δηλ. στη λογαριθμική φάση ανάπτυξης. Όμως 

σημαντική παραγωγή πρωτεϊνάσης όσο και λιπάσης παρατηρείται όταν ο αριθμός των 
κυττάρων είναι > 108cfu/ml.

Η ποικίλη επίδραση περιβαντολογικών (θερμοκρασία, οξυγόνο) και θρεπτικών 

παραγόντων (ενώσεις αζώτου, ασβέστιο, σίδηρος) στην παραγωγή των 

εξωκυτταρικών πρωτεϊνασών και λιπασών από τα ψυχρότροφα βακτήρια που 

μελετήθηκαν, καθώς και οι διαφορές που παρουσιάζουν τα ένζυμα αυτά στη 

θερμοανθεκτικότητα τους, δείχνουν ότι ο κύριος τρόπος αντιμετώπισης των 

προβλημάτων που δημιουργούν τα ένζυμα των ψυχρότροφων βακτηρίων, είναι η 
ελαχιστοποίηση του αριθμού των ίδιων των βακτηρίων.

S
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3.6. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΠΟΠΑΣΤΕΡΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΛΙΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 

ΣΤΟΥΣ 25°C, 7°C ΚΑΙ 2°C.

α) Πειράματα εργαστηριακής κλίμακας

Οι θερμικές κατεργασίες στους 55°C, 60°C, 65°C για 1.5, 3.0 και 4.5min 

μείωναν τη λιπόλυση και ττρωτεόλυση του νωπού πρόβειου γάλακτος κατά τη διάρκεια 

της επώασης του στους 25°C για 24h. Στα γάλατα που κατεργάστηκαν στους 60 ή 

65°C για 1.5min η λιπόλυση ήταν το 35-70% εκείνης στα ακατέργαστα γάλατα. Το 

αντίστοιχο ποσοστό για την πρωτεόλυση ήταν 60-80%. Η θερμική κατεργασία στους 

55°C/1.5min μείωνε τη λιπόλυση στο 65-85% και την πρωτεόλυση στο 70-90% 

εκείνων στα ακατέργαστα γάλατα.

Οι χρόνοι θέρμανσης μεγαλύτεροι από 1.5min (3.0 και 4.5min) δεν ήταν περισσότερο 

αποτελεσματικοί στη μείωση της λιπόλυσης και πρωτεόλυσης του γάλακτος σε όλες 

τις θερμοκρασίες που δοκιμάστηκαν.

Οι θερμικές κατεργασίες 63°C/90sec και 63°C/60sec, παρόμοια με τις 

κατεργασίες στους 60 ή 65°C/90sec, μείωναν τη λιπόλυση στο 35-70% και την 

πρωτεόλυση στο 60-80% σχετικά με τις αντίστοιχες στα ακατέργαστα γάλατα.
Λ

Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι δε χρησιμοποιήθηκαν χρόνοι θέρμανσης μικρότεροι των 

60sec διότι ο σκοπός της κατεργασίας του γάλακτος ήταν η αδρανοποίηση των 

ψυχροτρόφων λιπασών και πρωτεϊνασών σε συνδυασμό με τη μείωση του 

πληθυσμού των ψυχροτρόφων. Από την άλλη μεριά είναι γνωστό ότι η αδρανοποίηση 

των ενζύμων των ψυχροτρόφων σε χαμηλές θερμοκρασίες (LTI) απαιτεί σχετικά 

υψηλούς χρόνους θέρμανσης (Sorhaug και Stepaniak 1991).

Οι κατεργασίες των 63°C/90sec και 63°C/60sec είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση 

του πληθυσμού των ψυχροτρόφων στο νωπό πρόβειο γάλα περίπου κατά 95% 

(ο αρχικός ψυχρότροφος πληθυσμός ήταν περίπου 106cfu/ml). Παρομοίως, θερμική 

κατεργασία γάλακτος στους 65°C/15sec κατέστρεφε το 55-92% του ολικού 

βακτηριακού πληθυσμού και το 77-97% των ψυχροτρόφων βακτηρίων (Champagne 

και συν. 1994). Η θερμική κατεργασία (65°C/15sec) νωπού γάλακτος μείωνε 

αποτελεσματικά τον αριθμό των ψυχροτρόφων βακτηρίων και το έκανε ικανό να 

διατηρηθεί τουλάχιστον για 4 ημέρες στους 4°C χωρίς σημαντική βακτηριακή αύξηση 

(Coghill και συν. 1982). Παρόμοια κατεργασία γάλακτος μείωνε σημαντικά τον
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πληθυσμό των ψυχροτρόφων βακτηρίων και κατέστελλε την ανάπτυξη τους 

τουλάχιστον για 3 ημέρες στους 7°C (Gilmour και συν. 1981). Η θερμική κατεργασία 

(65°C/4min) γάλακτος δεν επιδρούσε στο ρυθμό ανάπτυξης των ψυχροτρόφων 

βακτηρίων για 6 ημέρες στους 5°C. Ωστόσο μείωνε τον αρχικό και τελικό αριθμό των 

ψυχροτρόφων (Zalazar και συν. 1993).

Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η θερμική κατεργασία στους 60°C ή 65°C ήταν πιό 

ευτοτελεσματική από την κατεργασία στους 55°C στη μείωση της λιπόλυσης και 

πρωτεόλυσης του γάλακτος και ότι χρόνοι θέρμανσης μεγαλύτεροι από 60sec δε 

μείωναν την πρωτεόλυση και λιπόλυση σε μεγαλύτερο βαθμό.

Σε συμφωνία οι Griffiths και συν.(1986) μελετώντας κατεργασίες γάλακτος σε 

διάφορες θερμοκρασίες υποπαστερίωσης, παρατήρησαν ότι χρόνοι θέρμανσης 

μεγαλύτεροι από 60sec δεν αύξησαν το χρόνο διατήρησης (ημέρες που απαιτούνταν 

για να φτάσει ο πληθυσμός 106cfu/ml) του γάλακτος. Επίσης βρήκαν ότι θερμικές 

κατεργασίες στους 60-65°C ήταν πιο αποτελεσματικές από εκείνες στους 50-55°C.

Είναι γνωστό ότι η θέρμανση στους 55°C έχει ως σκοπό την αδρανοποίηση των 

θερμοανθεκτικών πρωτεϊνασών της ψυχρότροφης χλωρίδας. Η μικρότερη μείωση της 

πρωτεόλυσης που παρατηρήθηκε με θέρμανση του γάλακτος στους 55°C παρά στους 

60 ή 65°C είναι πιθανό να οφείλεται στις διαφορές που δείχνουν οι πρωτεϊνάσες στην 

αδρανοποίηση τους σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Η μεγαλύτερη μείωση της λιπόλυσης στους 60 ή 65°C μπορεί να εξηγηθεί αφού σε 

αυτή την περιοχή θερμοκρασιών φαίνεται ότι η αδρανοποίηση των λιπασών είναι 

ισχυρή. Αντίθετα η ευαισθησία τους στους 55°C ποικίλλει σημαντικά (Griffiths και συν. 

1981, Fitzerald και συν. 1982). Επιπροσθέτως η αποτελεσματικότητα αυτών των 

θερμοκρασιών μπορεί να εξηγηθεί από τη μείωση του αριθμού των ψυχροτρόφων 

βακτηρίων και τη βραδύτερη ανάπτυξη τους αφού θερμοκρασίες 60°C-70°C 

χρησιμοποιούνται για την υποπαστεριωτική κατεργασία (thermization) του γάλακτος 
(Suhren 1989).

β) Πειράματα ημιβιομηχανικής κλίμακας

Τα πειράματα εργαστηριακής κλίμακας (προκαταρκτικά) οδήγησαν στην 
επιλογή της θερμικής κατεργασίας 63°C/60sec, η οποία χρησιμοποιήθηκε σε 

πειράματα ημιβιομηχανικής κλίμακας.
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Η λιττόλυση και πρωτεόλυση σε νωπό και θερμασμένο πρόβειο γάλα κατά τη 

διατήρηση του στους 7°C και 2°C φαίνονται στον Πίνακα 11.

Η λιπόλυση στα θερμικά κατεργασμένα γάλατα που διατηρούνταν στους 7°C ήταν 

στατιστικά χαμηλότερη σε σύγκριση με την αντίστοιχη στα ακατέργαστα γάλατα μετά 

από 4 ή 6 ημέρες επώαση. Ομοίως, παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

στην πρωτεόλυση μεταξύ θερμικά και μη κατεργασμένων δειγμάτων γάλακτος μετά 

από 6· ημέρες επώασης.

Άλλοι ερευνητές παρατήρησαν ότι η υποπαστεριωτική κατεργασία νωπού αγελαδινού 

γάλακτος σε θερμοκρασίες μεταξύ 62°C και 72°C καθυστερούσε την εμφάνιση 

πρωτεόλυσης και λιπόλυσης του θερμικά κατεργασμένου γάλακτος στους 8°C (Skura 

1989). Επίσης οι Johnston και συν.(1987) ανέφεραν σημαντική μείωση στη λιπολυτική 

δραστικότητα σε γάλα που διατηρούνταν στους 7°C και είχε υποοτεί θερμική 

κατεργασία στους 65°C/15sec.

Η λιπόλυση στα θερμικά κατεργασμένα γάλατα κατά τη διατήρηση τους στους 2°C 

ήταν στατιστικά χαμηλότερη από την αντίστοιχη στα ακατέργαστα γάλατα μετά από 4 

ή 6 ημέρες επώασης. Από την άλλη μεριά, δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στην πρωτεόλυση μεταξύ των δύο γαλάτων ακόμη και μετά από 6 ημέρες

επώασης.

Η διατήρηση του γάλακτος στους 2°C φαίνεται να είναι περισσότερο ωφέλιμη από 

εκείνη στους 7°C, αφού μειώνει το ρυθμό αύξησης της πρωτεόλυσης και λιπόλυσης 

του γάλακτος. Οι αυξήσεις στην πρωτεόλυση και λιπόλυση στα μη θερμικά 

κατεργασμένα γάλατα που διατηρούνταν στους 2°C, ήταν χαμηλότερες από εκείνες 

στα αντίστοιχα γάλατα που διατηρούνταν στους 7°C. Η αύξηση στη λιπόλυση του 

γάλακτος ήταν 1.8peq FFA/ml ανά ημέρα στους 7°C ενώ στους 2°C 0.6. Η αντίστοιχη 

αύξηση στην πρωτεόλυση του γάλακτος ήταν 149μΜ γλυκίνης ανά ημέρα στους 7°C 

ενώ στους 2°C 16. Ο χαμηλότερος βαθμός λιπόλυσης και πρωτεόλυσης στο γάλα 

στους 2°C σε σύγκριση με εκείνον στους 7°C πιθανόν να οφείλεται στη βραδύτερη 

ανάπτυξη των ψυχροτρόφων βακτηρίων και στη βραδύτερη σύνθεση λιπασών και 

πρωτεϊνασών στους 2°C.
Η καμπύλη ανάπτυξης των ψυχροτρόφων σε χαμηλότερες θερμοκρασίες 

χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη χρονικά φάση προσαρμογής και από μικρότερο ρυθμό 

ανάπτυξης στη λογαριθμική φάση, με κύριο παράγοντα επίδρασης στο χρόνο 

διατήρησης του γάλακτος τον πρώτο (Champagne και συν. 1994, Stadhouders 1982). 

Ο Griffiths (1989) παρατήρησε μικρή ή καθόλου παραγωγή πρωτεϊνασών και λιπασών
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σε γάλα στους 2°C, από τα ψυχρότροφα βακτήρια που μελέτησε. Ωστόσο, η ανάπτυξη 

των περισσοτέρων από αυτά σε αυτή τη θερμοκρασία δεν έφτασε στα επίπεδα που 

παρατηρήθηκαν στις υψηλότερες θερμοκρασίες. Οι Rowe και συν. (1990) ανέφεραν 

ότι περισσότερο ωφέλιμη είναι η διατήρηση του νωπού γάλακτος στους 2°C παρά σε 

υψηλότερες θερμοκρασίες, με βάση το γραμμικό συσχετισμό του ρυθμού ανάπτυξης, 

του πληθυσμού των ψυχροτρόφων, του αριθμού των στελεχών Pseudomonas και της 

συγκέντρωσης λιπάσης και πρωτεϊνάσης στο νωπό γάλα με τη θερμοκρασία 

διατήρησης (2°C, 4°C Kai7°C).

Πολλοί είναι εκείνοι που έχουν προτείνει τη διατήρηση του γάλακτος στους 2°C για την 

αύξηση του χρόνου διατήρησης του (Phillips και Griffiths 1990, Griffiths 1989, Rowe 

και συν. 1990). UHT γάλα διατηρούνταν πολύ περισσότερο όταν προερχόταν από 

νωπό γάλα που είχε ψυχθεί στους 2°C παρά στους 6°C (Griffiths και συν. 1988). 

Ωστόσο ο αρχικός βαθμός μόλυνσης του γάλακτος παίζει σημαντικό ρόλο, αφού η 

διατήρηση σε ψύξη είναι πιό αποτελεσματική όταν το γάλα είναι καλής ποιότητας 

(Champagne και συν. 1994). Οι Schmidt και συν. (1989) παρατήρησαν αύξηση 21 

ημερών στο χρόνο διατήρησης παστεριωμένου γάλακτος όταν αυτό διατηρούνταν 

στους 3°C αντί στους 7°C. Θερμοκρασίες κοντά στους 2°C ίσως επιδρούν στις 

ιδιότητες του γάλακτος κατά την κατεργασία του, λόγω αποσύνδεσης των καζεϊνών 

του (Reimerdes 1982). Ο Cromie (1992) ανέφερε ότι σε χαμηλές θερμοκρασίες η 

β-καζεϊνη διαχωρίζεται από το μικύλιο και το ποσό της διαλυτής καζεΐνης αυξάνεται 

περισσότερο από 30%, ενώ οι Banks και συν. (1987) και Griffiths και συν. (1987) 

ανέφεραν ότι με την παστερίωση συμβαίνει επανασυσσωμάτωση των μικυλίων

Η λιπόλυση και πρωτεόλυση στα Ψ-Π, Θ-Ψ-Π και Ψ-Θ-Π γάλατα που 

επωάζονταν στους 7°C και 2°C φαίνονται στον Πίνακα 12.

Η αποτελεσματικότητα της κατεργασίας 63°C/60sec ήταν εμφανής με την πάροδο του 

χρόνου επώασης του γάλακτος στους 7°C ή 2°C.

Η εφαρμογή της θερμικής κατεργασίας 63°C/60sec στα γάλατα πριν τη διατήρηση 

τους υπό ψύξη μείωνε τη λιπόλυση τους όταν η επώαση τους γινόταν στους 7°C είτε 

στους 2°C. Μετά από 6 ημέρες επώασης στους 7°C ή 2°C, η λιπόλυση στα Θ-Ψ-Π 

γάλατα ήταν στατιστικά χαμηλότερα από την αντίστοιχη στα Ψ-Π γάλατα.

Από την άλλη μεριά, η εφαρμογή της παραπάνω θερμικής κατεργασίας μετά τη 
διατήρηση του γάλακτος υπό ψύξη (και πριν την παστερίωση) δε φάνηκε να μειώνει τη 
λιπόλυση του πρόβειου γάλακτος.

ι
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Η πρωτεόλυση στα γάλατα που κατεργάστηκαν στους 63°C και παστεριώθηκαν 

(Θ-Ψ-Π και Ψ-Θ-Π γάλατα) και επωάζονταν στους 7°C είτε στους 2°C δεν ήταν 

στατιστικά μικρότερη από την αντίστοιχη στα παστεριωμένα μόνο γάλατα (Ψ-Π).

Η συγκέντρωση λιπάσης και πρωτεϊνάσης σε γάλα που είχε υποστεί υποπαστεριωτική 

κατεργασία (65°C/ 15sec) πριν την ψύξη του και παστερίωση (72°C/15sec), δεν ήταν 

μικρότερη από εκείνη στο παστεριωμένο γάλα (Johnston και συν. 1987). Αντίθετα, 

παρόμοιες κατεργασίες καθυστερούσαν την εμφάνιση πρωτεόλυσης σε αγελαδινό 

γάλα στους 8°C (Skura 1989).

Οι Bucky και συν. (1987) πρότειναν μια τροποποιημένη UHT κατεργασία του γάλακτος 

η οποία ακολουθείται από θερμική κατεργασία στους 60°C/5min και άμεση ψύξη στους 

10°C, για την αδρανοποίηση εξωκυτταρικών λιπασών από Pseudomonas spp.. Η 

λιπολυτική δραστικότητα μειωνόταν κατά 40-50% με αυτή την τροποποιημένη μέθοδο, 

ενώ η αντιστροφή της σειράς των θερμικών κατεργασιών είχε μικρή επίδραση στη 

λιπολυτική δραστικότητα.

Αντίθετα, με εφαρμογή διπλής θερμικής κατεργασίας (χαμηλή στους 55°C, UHT) η 

πρωτεόλυση στο UHT γάλα ήταν παρεμφερής ανεξάρτητα αν η χαμηλή θερμική 

κατεργασία (55°C) εφαρμοζόταν πριν ή μετά την ψύξη του γάλακτος (Kocak και Zadow 

1985).
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. Βασικό συμπέρασμα της παρούσας μελέτης είναι ότι κάτω από 

οποιεσδήποτε συνθήκες ανάπτυξης των ψυχροτρόφων βακτηρίων, σημαντικές 

ποσότητες εξωκυτταρικών πρωτεϊνασών και λιπασών φαίνεται να παράγονται σε 

κυτταρικούς πληθυσμούς >108cfu/ml. Τούτο δηλώνει τη μεγάλη σημασία του ελέγχου 

της επιμόλυνσης του νωπού γάλακτος από ψυχρότροφα βακτήρια,- όπως και τον 

έλεγχο της ανάπτυξης τους πριν την κατεργασία του γάλακτος. Ωστόσο σημαντικός 

είναι και ο έλεγχος της παραγωγής των εξωκυτταρικών ενζύμων αφού μικρά ποσά 

λιπάσης παράγονται σε μικρότερους κυτταρικούς πληθυσμούς.

2. Η θερμοκρασία ψυγείου, η ανακίνηση (αερισμός) της καλλιέργειας, η 

προσθήκη σιδήρου (II ή III), όπως και η προσθήκη ασκορβικού οξέος δεν επηρεάζουν 

την κατανομή της παραγωγής εξωκυπαρικών πρωτεϊνασών και λιπασών από τα 

ψυχρότροφα στελέχη σε σχέση με την ανάπτυξη.

3. Ενώ κάποια συστατικά του αποβουτυρωμένου γάλακτος φαίνεται να είναι 

υπεύθυνα για την υψηλή παραγωγή πρωτεϊνασών και λιπασών από τα ψυχρότροφα 

βακτήρια στο αποβουτυρωμένο γάλα, αυτά δεν είναι ούτε η καζεΐνη ούτε το ασβέστιο.

4. Η επίδραση της θερμοκρασίας στην παραγωγή των εξωκυτταρικών ενζύμων 

εξαρτάται από το στέλεχος αλλά και το είδος του ενζύμου. Ο μηχανισμός σύνθεσης 

των εξωκυπαρικών ενζύμων στους 25°C και 5°C πιθανόν να είναι διαφορετικός. 

Πάντως σε θερμοκρασίες ψυγείου παράγονται σημαντικά ποσά λιπάσης αλλά και 

πρωτεϊνάσης από τα ψυχρότροφα βακτήρια. Σε αυτές τις θερμοκρασίες οι ρυθμοί 

ανάπτυξης τους είναι σημαντικά μικρότεροι απ’ότι σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος. 

Επίσης η θερμοκρασία μπορεί να μεταβάλλει την επίδραση κάποιων συστατικών των 

μέσων ανάπτυξης των ψυχροτρόφων στην παραγωγή εξωκυπαρικών ενζύμων.

5. Η ανακίνηση της καλλιέργειας (αερισμός) αυξάνει σημαντικά τους ρυθμούς

ανάπτυξης των ψυχροτρόφων βακτηρίων, όπως επίσης και τη μέγιστη παραγωγή

πρωτεϊνάσης και πιθανόν της λιπάσης. Τούτο υποδεικνύει ότι πρέπει να αποφεύγεται,

κατά το δυνατό, η όποια ανακίνηση του νωπού γάλακτος πριν από την επεξεργασία
του.
*

6. Η προσθήκη σιδήρου (II ή III) στις καλλιέργειες δε φαίνεται να είναι 

αποτελεσματική σε τυχόν αναστολή της ανάπτυξης των ψυχροτρόφων βακτηρίων. 

Αντίθετα στην παρούσα εργασία, που είναι η πρώτη η οποία μελέτησε την επίδραση

„  σιδήρου στην ανάπτυξη και παραγωγή ενζύμων από στέλεχος Flavobacterium,
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φάνηκε ότι ο σίδηρος αυξάνει το ρυθμό ανάπτυξης του στελέχους αυτού αλλά και ότι 

μπορεί να αυξήσει τη μέγιστη παραγωγή λιπάσης από μερικά ψυχρότροφα βακτήρια. 

Τούτα υποδεικνύουν ότι πιθανόν ο σίδηρος δεν μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην 

ελαχιστοποίηση των προβλημάτων από τα ένζυμα των ψυχροτρόφων βακτηρίων.

7. Για πρώτη φορά μελετήθηκε η επίδραση του ασκορβικού οξέος στην 

ανάπτυξη και παραγωγή εξωκυπαρικών ενζύμων από ψυχρότροφα βακτήρια. Η 

μελέτη αυτή έδειξε ότι η προσθήκη ασκορβικού οξέος στις καλλιέργειες περιορίζει την 

ολική ανάπτυξη των ψυχροτρόφων βακτηρίων. Τούτο υποδεικνύει τη χρησιμότητα του 

ασκορβικού οξέος στην ελαχιστοποίηση των προβλημάτων από τα ένζυμα των 

ψυχροτρόφων βακτηρίων.

8. Οι δραστικότητες των πρωτεϊνασών και λιπασών στα υπερκείμενα των 

καλλιεργειών των ψυχροτρόφων βακτηρίων ποικίλλουν, όσον αφορά την 

ανθεκτικότητα τους στις θερμικές κατεργασίες. Πάντως, φαίνεται ότι οι δραστικότητες 

των πρωτεϊνασών αλλά και της λιπάσης του ενός στελέχους μειώνονται σημαντικά 
μετά από κατεργασίες στους 55-65°C. Η αδρανοποίηση των πρωτεϊνασών στις 

υψηλές θερμοκρασίες και η αδρανοποίηση των λιπασών στις χαμηλές όμως 

θερμοκρασίες πιθανόν να σχετίζονται με την αδρανοποίηση τους στο EDTA. Επίσης 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το ασβέστιο φαίνεται να σταθεροποιεί 

την πρωτεϊνάση του ενός στελέχους στις υψηλές θερμοκρασίες μόνο όμως όταν 

προϋπάρχει στο μέσο ανάπτυξης του ψυχρότροφου στελέχους.

9. Το Η20 2 ενώ δεν επιδρά στην παραγωγή των εξωκυπαρικών ενζύμων από 

τα ψυχρότροφα βακτήρια μειώνει τους ρυθμούς ανάπτυξης τους. Τούτο υποδεικνύει τη 

χρησιμότητα του στην ελαχιστοποίηση των προβλημάτων από ένζυμα ψυχροτρόφων 

βακτηρίων.

10. Η θερμική κατεργασία 63°C/60sec στο πρόβειο γάλα μειώνει τη λιπόλυση 

και την πρωτεόλυση του κατά τη διατήρηση του σε θερμοκρασίες ψυγείου. Η 

εφαρμογή της πριν την ψύξη του πρόβειου γάλακτος, μειώνει τη λιπόλυση στο 

παστεριωμένο, διατηρημένο υπό ψύξη γάλα.
11. Η λιπόλυση και η πρωτεόλυση του ακατέργαστου πρόβειου γάλακτος είναι 

μικρότερη κατά τη διατήρηση του στους 2°C απ'ότι στους 7°C. Αντίθετα, μετά τη 

θερμική κατεργασία 63°C/60sec η λιπόλυση και η πρωτεόλυση του πρόβειου 

γάλακτος, κατά τη διατήρηση του στους 7°C είτε στους 2°C, είναι παρεμφερής.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
>

Μελετήθηκε η ανάπτυξη και η παραγωγή εξωκυπαρικών πρωτεϊνασών και 

λιπασών από ψυχρότροφα στελέχη νωπού γάλακτος υπό διάφορες συνθήκες 
καλλιέργειας.

Το στέλεχος Ρ. fluorescens MR1 στους 25°C παρήγαγε σημαντικά ποσά πρωτεϊνάσης 

στο αποβουτυρωμένο γάλα, ενώ ασήμαντη ήταν η παραγωγή στο θρεπτικό ζωμό. Με 

προσθήκη ασβεστίου στο θρεπτικό ζωμό αυξανόταν η παραγωγή πρωτεϊνάσης.

Στους 5°C στο αποβουτυρωμένο γάλα, το παραπάνω στέλεχος παρήγαγε μικρότερα 

ποσά πρωτεϊνάσης απ’ότι στους 25°C, ενώ σημαντικά ποσά στο θρεπτικό ζωμό στους 

5°C. Το στέλεχος Flavobacterium MTR3 παρήγαγε μεγαλύτερα ποσά πρωτεϊνάσης 

στο αποβουτυρωμένο γάλα απ'ότι στο θρεπτικό ζωμό και επίσης στους 25°C απ’ότι 
στους 5°C.

Τα δύο παραπάνω στελέχη παρήγαγαν ισοδύναμα, το καθένα, ποσά λιπάσης στο 

αποβουτυρωμένο γάλα στους 25°C είτε στους 5°C. Στο θρεπτικό ζωμό και τα δύο 

στελέχη παρήγαγαν ασήμαντα ποσά λιπάσης.

Η δραστικότητα της πρωτεϊνάσης σε υπερκείμενα καλλιέργειας του στελέχους 

Ρ. fluorescens MR1 ήταν ευαίσθητη στο EDTA (αδρανοποίηση >90%), σταθερή στους 

92°C (αδρανοποίηση περίπου 20%), ενώ έχανε περίπου το 60% της τιμής της στους 

55°C. Το αντίστοιχο υπερκείμενο καλλιέργειας του στελέχους Flavobacterium MTR3 

διατηρούσε περίπου το 50% της δραστικότητας του έναντι του EDTA, 

αδρανοποιούνταν πλήρως στους 92°C και διατηρούσε το 20-25% της δραστικότητας 

του στους 55°C.

Η δραστικότητα της λιπάσης σε υπερκείμενο καλλιέργειας του στελέχους 

Ρ. fluorescens MR1 ήταν ευαίσθητη στο EDTA (αδρανοποίηση 95%), ευαίσθητη στους 

92°C (αδρανοποίηση περίπου 90%) και στους 63°C (αδρανοποίηση περίπου 85%). 

Το αντίστοιχο υπερκείμενο καλλιέργειας του στελέχους Flavobacterium MTR3 

διατηρούσε περίπου το 80% της δραστικότητας του έναντι του EDTA, 
αδρανοποιούνταν σχεδόν πλήρως στους 92°C και διατηρούσε περίπου το 50% της 

δραστικότητας του στους 63°C. Παρουσία ασβεστίου η δραστικότητα της λιπάσης του 

υπερκειμένου του στελέχους Ρ. fluorescens MR1 ήταν 50% μετά την κατεργασία 

στους 63°C.
Η παραγωγή πρωτεϊνάσης από τα στελέχη Ρ. fluorescens MR1 και 

Flavobacterium MTR3, παρατηρήθηκε σε καλλιέργειες στο αποβουτυρωμένο γάλα
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στους 25°C είτε στους 5°C, κατά την ιδιόφαση σε πληθυσμούς κυττάρων >107cfu/ml, 

που γρήγορα έφθανε σε μέγιστο στην αρχή της στατικής φάσης ανάπτυξης. Μικρά 

ποσά λιπάσης παρατηρηθήκαν στις παραπάνω καλλιέργειες των δύο στελεχών στην 

τροφόφαση. Όμως, σημαντικά ποσά λιπάσης παρατηρήθηκαν στην αρχή της στατικής 

φάσης, σε πληθυσμούς κυττάρων >108cfu/ml. Οι κατανομές παραγωγής πρωτεϊνάσης 

και λιπάσης σε σχέση με την ανάπτυξη ήταν παρεμφερή σε καλλιέργειες των δύο 

Στελεχών στο αποβουτυρωμένο γάλα είτε στους 25°C είτε στους 5°C.

Η ανακίνηση της καλλιέργειας των στελεχών Ρ. fluorescens MR1 και 

Flavobacterium MTR3 στο αποβουτυρωμένο γάλα στους 5°C, πέρα από την αύξηση 

του ρυθμού ανάπτυξης τους, αύξανε τη μέγιστη παραγωγή πρωτεϊνάσης και από τα 

- δύο στελέχη και την παραγωγή λιπάσης από το στέλεχος Ρ. fluorescens MR1.

Η προσθήκη σιδήρου, II ή III, στις παραπάνω καλλιέργειες των δύο στελεχών είχε 

διάφορες επιπτώσεις. Αύξανε το ρυθμό ανάπτυξης του στελέχους Flavobacterium 

MTR3 ενώ δεν είχε επίδραση σε εκείνο του στελέχους Ρ. fluorescens MR1. Επίσης, 

ενώ αύξανε τη μέγιστη παραγωγή λιπάσης από το στέλεχος Ρ. fluorescens MR1, δεν 

είχε σημαντική επίδραση στην παραγωγή πρωτεϊνάσης.

Η κύρια επίδραση της προσθήκης ασκορβικού οξέος στο αποβουτυρωμένο 

γάλα σε καλλιέργειες των δύο στελεχών στους 5°C ήταν ο περιορισμός των 

κυπαρικών πληθυσμών τους, ενώ δεν επηρεάζονταν οι αρχικοί ρυθμοί ανάπτυξης 
τους.

Η προσθήκη Η20 2 σε καλλιέργειες του στελέχους Pseudomonas 31 στο 

αποβουτυρωμένο γάλα στους 25°C είτε στους 5°C είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του 

ρυθμού ανάπτυξης αρχικά, ενώ οι μέγιστοι κυτταρικοί πληθυσμοί στη στατική φάση 
ήταν παρεμφερείς.

Εξετάστηκε, επίσης, η επίδραση της υποπαστεριωτικής κατεργασίας 

63°C/60sec του πρόβειου γάλακτος στην πρωτεόλυση και λιπόλυση του κατά τη 
διατήρηση του στους 7°C και 2°C.

Η λιπόλυση θερμικά κατεργασμένων δειγμάτων γάλακτος (63°C/60sec) ήταν 
χαμηλότερη (Ρ<0.05) από εκείνη στα ακατέργαστα δείγματα μετά από 4 ή 6 ημέρες 

•επώασης στους 7°C ή 2°C. Η πρωτεόλυση ήταν επίσης στατιστικά χαμηλότερη 

(Ρ<0.05) μετά από 6 ημέρες στους 7°C. Το ίδιο δε συνέβαινε μετά από 4-6 ημέρες 
στους 2°C.

Μη θερμικά κατεργασμένα γάλατα έδειξαν μικρότερη λιπόλυση και πρωτεόλυση όταν 

διατηρούνταν στους 2°C παρά στους 7°C μετά από 4-6 ημέρες.
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Η εφαρμογή της παραπάνω κατεργασίας πριν την ψύξη του γάλακτος (3-4°C, 72hJ 

που ακολουθούνταν από παστερίωση (72°C/15sec), μείωνε τη λπτόλυση (Ρ<0.05) στα 

γάλατα στους 7°C ή 2°C μετά 6 ημέρες, ενώ όχι την πρωτεόλυση.
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