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1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

Το μετάξι είναι μία από τις πολυτιμότερες υφαντικές ίνες ζωικής προέλευσης, που 

βγαίνει απ' την κάμπια του μεταξοσκώληκα, όταν φτιάχνει το κουκούλι, για να 

περάσει μια ορισμένη φάση στη μεταμόρφωσή της. Ο μεταξοσκώληκας 
κατασκευάζει την ίνα αυτή απ' το έκκριμα των αδένων του, που όταν έρχεται σ' 

επαφή με τον αέρα, στερεοποιείται και παίρνει τη μορφή συνεχούς και πολύ λεπτής 

ίνας, που μόνο κάτω απ' την επίδραση κάποιας εξωτερικής αιτίας μπορεί να κοπεί. Η 

επεξεργασία των κουκουλιών για να βγει το μετάξι, ακολουθεί μια δύσκολη και 

σύνθετη διαδικασία. Η κλωστή πρέπει να είναι συνεχής κι ομοιόμορφη. Το 

ακατέργαστο μετάξι, αρκετά υγροσκοπικό, αποτελείται από φιδροΊ:νη, (που είναι 

πρωτεΊ:νη άσπρου ή κρεμ χρώματος) κατά 60-70% και κατά 20-22% από σερικίνη 
(κι αυτή πρωτεΊ:νη). Το υπόλοιπο αποτελείται από διάφορες άλλες ύλες. Η 

παγκόσμια παραγωγή του ακατέργαστου μεταξιού φτάνει στις 30.000 περίπου 

τόνους το χρόνο. Η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα στον κόσμο είναι η Ιαπωνία, με 

11.000 τόνους κι ακολουθεί η Κίνα με 7.000. Τα τελευταία χρόνια, η παραγωγή έχει 
σημαντικά μειωθεί εξαιτίας του τεχνητού μεταξιού και των συνθετικών υλών. Στην 

Ελλάδα η παραγωγή από 3.000 τόνους το χρόνο κουκούλια, έφτασε τους 630 
τόνους, με τάση να μειωθεί ακόμη περισσότερο. Εκτός όμως απ' το ζωικό μετάξι 

υπάρχει και το φυτικό, που παράγεται απ' τις ίνες μερικών φυτών που ανήκουν στην 

οικογένεια των ασκληπιαδιδών ή και των αποκυνιδών. 

Η μεταξουργία ήταν γνωστή πριν από 4.500 χρόνια στην Κίνα, όπως αναφέρουν 
τα αρχαία κείμενα. Λέγεται ότι η αυτοκράτειρα Σι-Λιγκ-Σι το 2650 π.Χ. 

ανακάλυψε την ιδιότητα και την αξία των κουκουλιών του μεταξοσκώληκα και 
κατασκεύασε μέσα στα ανάκτορα σηροτροφείο, μεταξουργείο και υφαντουργείο με 

εργάτες τις ευγενείς κυρίες της Αυλής. Από τότε η αυτοκράτειρα αυτή λατρεύτηκε 

ως θεά του μεταξοσκώληκα και οι Κινέζοι κράτησαν μυστικό τον τρόπο 

κατασκευής του μεταξιού, διατηρώντας έτσι το μονοπώλιο μέχρι τον 5ο αι. μ.Χ. που 

μεταδόθηκε στην Περσία και τον 60 αι. στο Βυζάντιο. Σύμφωνα με πληροφορίες 

Βυζαντινών συγγραφέων, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ιουστινιανός έστειλε στην 

Κίνα δύο μοναχούς, ειδικά για το μετάξι, το οποίο εκείνη την εποχή είχε διαδοθεί σε 

μεγάλο βαθμό (το χρησιμοποιούσε ακόμα και η εκκλησία) και ήταν συγχρόνως 

πανάκριβο. Οι δύο μοναχοί παρακολούθησαν όλη τη διαδικασία εκτροφής του 

μεταξοσκώληκα και παραγωγής του μεταξιού και φεύγοντας έκρυψαν μέσα στα 

κούφια μπαστούνια τους αρκετό μεταξόσπορο, που μετέφεραν στο Βυζάντιο. Στα 

πρώτα χρόνια η βυζαντινή αυλή κρατούσε μυστικό τον τρόπο παραγωγής του από 

τον υπόλοιπο λαό, που πίστευε ότι το μετάξι προερχόταν από κάποια φυτική ουσία. 

Σιγά-σιγά όμως η τεχνική ξέφυγε από τα ανάκτορα και η μεταξουργία αναπτύχθηκε 
σε μεγάλο βαθμό σ' όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, που 
ονομάστηκε από τότε Μοριάς, εξαιτίας της καλλιέργειας της μουριάς. Τον 80 αι. η 
μεταξουργία διαδόθηκε στους Άραβες, ύστερα από επιδρομή που έκαναν στην 

Πελοπόννησο, στη συνέχεια το 1130 μ.Χ. διαδόθηκε στη Σικελία και από εκεί στην 

3 



Ιταλία, όπου δημιουργήθηκαν μεγάλα κέντρα βιοτεχνίας μεταξιού (Φλωρεντία, 

Βενετία, Γένουα, Λούκα, Μιλάνο). Στην Αβινιόν κατά το 140 αι. η μεταξουργία 
υποστηρίχτηκε από τους πάπες και γενικά σ' όλα τα κράτη οι ηγεμόνες φρόντισαν 
να την αναπτύξουν με κάθε τρόπο. 

Κατά τη διάρκεια των αιώνων, το μετάξι έχει εκτιμηθεί ως πολύτιμη υφαντική ίνα. 

Οι ιδιότητες της ανθεκτικότητας, της ελαστικότητας, της μαλακότητας, της 

απορροφητικότητας και της συνάφειας του για τις χρωστικές ουσίες και της 

προσαρμοστικότητας του στις διάφορες μορφές ρίψης του συνεχίζουν να απαντούν 

ποικίλη ζήτηση στην αγορά. Παρά τον ανταγωνισμό από τις τεχνητές από τον 

άνθρωπο ίνες, που έχουν πάρει πολλές από την προηγούμενες διαπιστωμένες 

χρήσεις του μεταξιού (κάλτσες, καλτσόν, αλεξίπτωτα, κ.λ.π.) , έχει διατηρήσει την 

υπεροχή του στην παραγωγή της ενδυμασίας πολυτέλειας και των εξειδικευμένων 

αγαθών υψηλότερης ποιότητας. 

Η πρόσφατη εισαγωγή οικονομικών μεταρρυθμίσεων 

στην Κίνα (1978 κι έπειτα), που έχει οδηγήσει σε ένα 
κτύπημα που επεκτείνει αδρανώς την οικονομία της 

αγοράς και ένα νέο κλίμα των επιχειρήσεων, είχε 

επιδράσεις ευρέων αποτελεσμάτων στην παραγωγή και 

την απορρόφηση αγαθών, ειδικά του μεταξιού. Κατά 

συνέπεια, τα αγαθά του μεταξιού έχουν διατεθεί 

ευκολότερα στις αγορές παγκοσμίως σε προσιτές τιμές. 

Επιπλέον, η τάση για τα «φυσικά» προϊόντα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την 

Ευρώπη στη δεκαετία του '90 έχει δει μια αύξηση σε ζήτηση για τα ενδύματα 
μεταξιού , όπως στη μόδα της ενδυμασίας εσωρούχων, σε πιτζάμες, σε πλεκτά και 

υφαντά. 

Αν και το μετάξι αιχμαλώτισε το συμφέρον των επιστημόνων περισσότερο από έναν 

αιώνα νωρίτερα, δεν χρησιμοποιήθηκε νωρίτερα από το πρώτο μισό του εικοστού 

αιώνα ως πηγή πρωτεt:νης σε πρωτοποριακές μελέτες της πρωτεϊνικής χημείας [1 , 2] . 
Η επόμενη ανάπτυξη κατά τη διάρκεια των ετών ακόμη περισσότερων 

εξευγενισμένων αναλυτικών μεθόδων που δίνουν μεγαλύτερη ακρίβεια και η 

πρόσφατη ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας και της τεχνολογίας γενετικής 

εφαρμοσμένης μηχανικής έχουν οδηγήσει σε ένα ουσιαστικό τμήμα πληροφοριών 

για τη σύνθεση και τη δομή ποικίλων μεταξιών [3-6]. 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΞΙΟΥ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

Η ιστορία του μεταξιού χάνεται στα βάθη των αιώνων και είναι συνυφασμένη με 
κινέζικους μύθους. Φαίνεται ότι πολλούς αιώνες πριν αρχίσει η κατεργασία του 
μεταξιού ο μεταξοσκώληκας ζούσε σε άγρια μορφή πάνω σε μορεόδενδρα. 

Σύμφωνα με τους κινέζους συγγραφείς, η τέχνη της εκτροφής του μεταξοσκώληκα 

4 



και η κατεργασία του μεταξιού ανακαλύφθηκε τυχαία από την αυτοκράτειρα Σι 

Λιγκ Σι γύρω στο 2650 π.Χ. Σύμφωνα με το μύθο ένα κουκούλι έπεσε πάνω στο 
βραστό νερό του τσαγιού. Στην προσπάθεια της να το βγάλει έξω, τράβηξε μία 

εξαιρετική λεπτή αλλά ανθεκτική κλωστή, την πρώτη μεταξωτή ίνα. Η ιστορία 

επιβεβαιώνει τους μύθους, ότι η Κίνα είναι το πραγματικό λίκνο του μεταξιού. Ο 

Κομφούκιος στα χρόνια των τεσσάρων πρώτων δυναστειών αναφέρει πως η 

αυτοκράτειρα Σι Λινγκ Σι έκανε συστηματική εκτροφή του μεταξοσκώληκα στα 

ανάκτορά της και υποχρέωνε τις Κινέζες να παρακολουθούν μαθήματα 

σηροτροφίας, ανεξάρτητα από την τάξη που ανήκε η καθεμιά. Επίσης, έχουν βρεθεί 
κομμάτια μεταξωτού υφάσματος σε τάφους που βρίσκονται κοντά στο μέρος που 

θάφτηκε ο αυτοκράτορας Χοανγκ-Τι. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τά 
προϊόντα αυτής της νέας βιομηχανίας παρέμειναν αποκλειστικό προνόμιο της αυλής 

και μόνο ο αυτοκράτορας, οι συγγενείς του και οι ανώτεροι αξιωματούχοι είχαν το 

δικαίωμα να φορούν αυτά τα πολύτιμα προϊόντα. Οι Κινέζοι απαγόρευαν με 

αυστηρούς νόμους τη διάδοση της σηροτροφίας, ενώ η εξαγωγή των σπόρων του 
μεταξοσκώληκα τιμωρούνταν με θάνατο. Επιτρεπόταν μόνο η εξαγωγή 

κατεργασμένων νημάτων και υφασμάτων. Η Ιαπωνία, η Ινδία και η Περσία ήταν τα 

μόνα κέντρα εμπορίας του εξαγόμενου μεταξιού. Από τον 9° αιώνα οι Έλληνες, 
άποικοι της Μ. Ασίας, γνώριζαν την ύπαρξη του μεταξιού και των μεταξωτών 

υφασμάτων, αλλά πίστευαν ότι είναι φυτική ίνα. Με τις εκστρατείες του Μ. 

Αλεξάνδρου (336-323 π.Χ.) το μεταξωτό ύφασμα εισήχθη στην αρχαία Ελλάδα. Στα 
ρωμαϊκά χρόνια συνεχίστηκαν οι εισαγωγές κατεργασμένης και ακατέργαστης 
σινικής κλωστής και έτοιμων υφασμάτων. Οι πηγές μαρτυρούν ότι κατά τα ρωμα~ίκά 
χρόνια το μετάξι είχε τεράστια αξία, ίση με αυτή των πολύτιμων λίθων και του 

χρυσού. Ο αυτοκράτορας φορούσε αποκλειστικά μεταξωτά υφάσματα, καθώς και 

κάποιοι ανώτεροι αξιωματούχοι και μερικοί ευκατάστατοι ιδιώτες. Το μυστικό της 
σηροτροφίας μεταφέρθηκε στην Ιαπωνία μόλις τον 3° αιώνα μ. Χ. από Κινέζους 
μετανάστες που μετέφεραν κρυφά σπόρους μεταξοσκώληκα. Προοδευτικά 

επεκτάθηκε στην Ινδία, τη Σογδιανή, τη Βακτριανή και την Περσία. 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΆ ΧΡΟΝΙΑ 

Από τον 5° αιώνα π.Χ. το εμπόριο του μεταξιού το έλεγχαν οι Πέρσες και οι 
Σύριοι. Σύμφωνα με την παράδοση η διάδοση της μεταξοκαλλιέργειας από την 

Ανατολή στη Δύση έγινε από μοναχούς του Βυζαντίου. Οι Βυζαντινοί μοναχοί με 

εντολή του αυτοκράτορα Ιουστινιανού για τη μετάδοση της χριστιανικής θρησκείας 

περιηγήθηκαν στην Περσία και την Κίνα και κατά τη διάρκεια των περιηγήσεων 

τους μελετούσαν οτιδήποτε είχε σχέση με το μεταξοσκώληκα και την επεξεργασία 

του. Έτσι στο τέλος της περιοδείας του, το 554 μ. Χ. μετέφεραν κρυφά στις κούφιες 
μαγκούρες τους αβγά μεταξοσκώληκα. Έτσι περιήλθε η σηροτροφία στο Βυζάντιο. 
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16°-19° ΑΙΩΝΑΣ 

Από τις αρχές του l 6°υ αιώνα η επεξεργασία του μεταξοσκώληκα και η παραγωγή 
μεταξιού παίρνει πλέον βιομηχανική μορφή και γνωρίζει μια συνεχή τεχνολογική 

ανάπτυξη κατά το 18° αιώνα. Τα σημαντικότερα κέντρα επεξεργασίας και εμπορίας 
του μεταξιού που υπήρχαν την εποχή αυτή ήταν η Λυών, η Τουρ και η Αβινιόν της 

Γαλλίας, καθώς και η Γένοβα, η Φλωρεντία, η Βενετία, η Φλωρεντία και το Κόμο 

της Ιταλίας. Το 1822 η παρουσίαση της συνθετικής ίνας στη διεθνή εμπορική 
έκθεση του Παρισιού αποτέλεσε καθοριστικό γεγονός που μείωσε την παραγωγή 

μεταξιού στην Ευρώπη τις επόμενες δεκαετίες. Επίσης, στη μείωση παραγωγής 

μεταξιού στην Ευρώπη συνετέλεσε και η μεγάλη επιδημία της πιπερίτιδας που 

έπληξε τους μεταξοσκώληκες ( 1820-1825). 

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗ Δ ΥΣΗ 

Κατά την περίοδο των Σταυροφοριών, οι Φράγκοι έπαιρναν αιχμαλώτους 
σηροτρόφους από το Βυζάντιο και τους μετέφεραν στις πατρίδες τους, όπου και 

τους χρησιμοποιούσαν για τη μετάδοση της τεχνογνωσίας που κατείχαν και τη 

βελτίωση της οργάνωσης των σηροτροφικών μονάδων που λειτουργούσαν στη 
Δύση. Επίσης, το 730 μ. Χ. Άραβες πειρατές μετέφεραν μέσω των αιχμαλώτων τους 
τη σηροτροφία στη Σικελία. 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΝΩΝ 

2.1 Πηγές μεταξιού 

Το μετάξι παράγεται από τις προνύμφες ποικίλων εντόμων και αραχνών της φυλής 

των Αρθρόποδων. Οι προνύμφες που παράγουν ίνες κατάλληλες για εμπορική 

εκμετάλλευση ως υφαντουργικά προϊόντα κατάγονται από τα λεπιδόπτερα της 

ομοταξίας των εντόμων. Τα πιο χρήσιμα μετάξια είναι από πρωτεϊνικές εκκρίσεις 

της οικογένειας Bombycidae (μεταξοσκώληκας Κίνας). Περιλαμβάνουν το οικόσιτο 
λεπιδόπτερο (Bombyx mori), την υποοικογένεια Bombycinae, το άγριο κινεζικό 
tussah λεπιδόπτερο (Antheraea pernyt) και το ινδικό Tussah (tussor) λεπιδόπτερο 

(mylitta Antheraea) της υποοικογένειας Saturniiae. Οι 

πιο κοινές ποικιλίες του τελευταίου είναι η Tasar, η Eri 
και η Muga [7]. Τα αφρικανικά μετάξια προέρχονται 
από την άγρια, κοινή κάμπια, όπως η Anaphe moloneyi, 
υποοικογένεια Thaumetopoeinae. 
Παγκοσμίως, οι προνύμφες Β. mori είναι η ευρύτατα 

εκμεταλλευόμενη και περισσότερο σημαντική πηγή 
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μεταξιού. Η ποσότητα θραυσμάτων που συνδέονται με την tussah και τα κοινά 
κουκούλια περιορίζει τη σημαντική χρήση τους στα απόβλητα για την περιστροφή 
του μεταξιού. Εντούτοις, τα περιορισμένα ποσά νηματοποίησης μεταξιού που 

λαμβάνονται από τα κουκούλια tussah χρησιμοποιούνται εκτενώς στην Ινδία και την 
Κίνα. Τα μετάξια Anaphe περιορίζονται πρωτίστως στα υφάσματα για τοπική 
κατανάλωση. Τα μετάξια που λαμβάνονται από αράχνες που ανήκουν στην 
οικογένεια Arachnida, ενώ δεν είναι εμπορικά χρήσιμα για κλωστοϋφαντουργικά 

προϊόντα, έχουν αποδειχθεί μεγάλου ενδιαφέροντος για συγκριτικές συνθετικές και 

δομικές μελέτες, σχετικές με τη λειτουργία και τη χρήση [ 4, 6, 8-1 Ο] 

2.2 Παραγωγή του μεταξιού 

Η καλλιέργεια του λεπιδόπτερου του μεταξιού είναι γνωστή ως 

μεταξοσκωληκοτροφία. Οι προνύμφες λεπιδόπτερων ή οι μεταξοσκώληκες Β. moΓi 

ταϊζονται με φύλλα μουριάς. Οι μεταξοσκώληκες Tussah, αφ' ετέρου, τρέφονται 
από φύλλα βελανιδιάς ή φύλλα ρίκινου. Περιγραφές της μεταξοσκωληκοτροφίας 

και της ιστορίας της φύσης των αρθρόποδων κλωστηρίων-μεταξιού αναφέρονται 

στη λογοτεχνία. 

Πώς γίνεται το μετάξι 

Η κατεργασία μέχρι να έχουμε το τελικό μεταξωτό ύφασμα διακρίνεται σε 

πολυάριθμα στάδια: τη σηροτροφία; την αναπήνιση και την κλώση, τη βαφή και το 
φινίρισμα. 

J.. Εκκόλαψη 
2. Εκτροφή 
3. Κλάδωμα-Ξεκλάδωμα 
4. Απόπνιξη 
5. Αναπήνιση 
6. Ύφανση 
7. Βαφή 
8. Φινίρισμα 
9. Τυποβαφή 

Πιο αναλυτικά 

1. Εκκόλαψη 

Ο μεταξοσκώληκας είναι ένα μεταξογόνο έντομο ολομετάβολο που ανήκει στην 

τάξη των λεπιδοπτέρων και στην οικογένεια των βομβυκιδών. 

Τα βασικά στάδια του βιολογικού κύκλου είναι: 

1 . Αυγό ή μεταξόσπορος ή κουκούλοσπορος 

2. Κάμπια ή μεταξοσκώληκας (προνύμφη) 
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3. Χρυσαλλίδα ή μούμια (νύμφη) 
4. Πεταλούδα ή ψυχή (ακμαίο) 

Οι πρωτόγονες είχαν πολύ περιορισμένη απόδοση . Δημιουργήθηκαν λοιπόν νέες 

φυλές για καλύτερη απόδοση. Από το 1960 με διασταυρώσεις των νέων καθαρών 
φυλών δημιουργήθηκαν απλά υβρίδια, και τώρα πολυυβρίδια με πολλά 

πλεονεκτήματα συγκριτικά με τις καθαρές φυλές 

Εκκόλαψη 

Η θηλυκή γεννά 300 έως 600 αυγά, τα οποία τοποθετούνται σε ειδικά πλαίσια μέσα 

σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους. Κάτω από τις απαραίτητες συνθήκες 

θερμοκρασίας, φωτισμού, αερισμού και σχετικής υγρασίας, που ελέγχονται 

σχολαστικά, γίνεται η επώαση. 

2. Εκτροφή 

Η εκτροφή του μεταξοσκώληκα (σηροτροφία) γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένους 

χώρους ή σε χώρους που έχουν κατασκευαστεί για άλλο σκοπό και προορισμό 
(δωμάτια οικίας, αποθήκες). Οι χώροι αυτοί πριν την εκτροφή πρέπει να 

καθαρίζονται και να απολυμαίνονται σχολαστικά. 

Ο χώρος που απαιτείται για ένα κουτί μεταξόσπορου (20.000 αυγά) είναι περίπου 30 
τετραγωνικά μέτρα. Ο μεταξοσκώληκας εκτρέφεται σε περιβάλλον με θερμοκρασία 

22 έως 25 βαθμούς Κελσίου, υγρασία 85% περίπου, καλό αερισμό και λίγο 
φωτισμό. 

Μοναδική τροφή για τον μεταξοσκώληκα είναι τα μορεόφυλλα. Αυτά περιέχουν 

όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά καθώς και το νερό που χρειάζονται οι 
μεταξοσκώληκες. 

Από την στιγμή που θα εκκολαφθούν και μέχρι να 

πλέξουν το κουκούλι, περνούν από ορισμένα στάδια 
έντονης δραστηριότητας, που λέγονται ηλικίες. Από 

ηλικία σε ηλικία μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα 

τέλειας αδράνειας του μεταξοσκώληκα που λέγεται 

ύπνος. Όλη η διάρκεια της εκτροφής περιλαμβάνει 5 
__........_.. ηλικίες και 4 ύπνους. 
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Πρώτη ηλικία : Τη στιγμή που εκκολάπτονται οι μεταξοσκώληκες έχουν μήκος 2,5 
έως 3 χιλιοστά. Η διατροφή γίνεται με λεπτοκομμένα μορεόφυλλα που τους 
δίνονται 7 έως 8 φορές την ημέρα. Αυτό συνεχίζεται επί 4,5 μέρες περίπου, στο 
τέλος των οποίων τα σκουλήκια έχουν μήκος 7 χιλιοστά περίπου. Στη συνέχεια 
αρχίζει ο πρώτος ύπνος που διαρκεί 24 ώρες, κατά τη διάρκεια του οποίου οι 
μεταξοσκώληκες δεν τρώνε, ηρεμούν, κοιμούνται και αλλάζουν πουκάμισο, γίνεται 

η αποδερμάτωση ή η έκδυση τους. 

Δεύτερη ηλικία: Μεταφέρονται σε καινούριο χώρο κρεβατιών. Συνεχίζεται η 
διατροφή με λεπτοκομμένα φύλλα μέχρι να συμπληρωθούν 4 ημέρες. Αρχίζει ο 
δεύτερος ύπνος που διαρκεί 24 ώρες και γίνεται η δεύτερη αποδερμάτωση. Στο 
τέλος της δεύτερης ηλικίας, το μήκος των σκουληκιών είναι 15 χιλιοστά. 
Τρίτη ηλικία: Καινούρια αραίωση και άλλαγμα στρωμνής. Το τάισμα γίνεται με 
ολόκληρα φύλλα, το μήκος των σκουληκιών είναι 28 χιλιοστά . Η διάρκεια της 

ηλικίας είναι 4,5 μέρες και του τρίτου ύπνου 24 ώρες. 
Τέταρτη ηλικία ή μικρό πατιρντί: Νέα αραίωση και αλλαγή στρωμνής. Διάρκεια 
5,5 ημέρες. Δίνονται 3 γεύματα την ημέρα. Στο τέλος της ηλικίας έχουν μήκος 40 
έως 45 χιλιοστά. Διάρκεια τέταρτου ύπνου 36 ώρες. 
Πέμπτη ηλικία ή μεγάλο πατιρντί: Διαρκεί 8 έως 9 ημέρες. Τα μορεόφυλλα τούς 
δίνονται ολόκληρα βλαστάρια ή και κομμάτια βέργας. Στο τέλος την ηλικίας έχουν 
μήκος 8,5 χιλιοστά. 

3 .Κλάδωμα - Ξεκλάδωμα 
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Κλάδωμα είναι το στάδιο που τα σκουλήκια θα πλέξουν το κουκούλι. Την 8 η ημέρα 
της 5ης ηλικίας οι μεταξοσκώληκες παύουν να τρώνε, γίνονται διαφανείς, 

μικραίνουν, κινούνται συνέχεια, ανεβαίνουν στα ψηλότερα σημεία της στρωμνής 
και διαγράφουν με το κεφάλι τους ομόκεντρους κυλίνδρους, βγάζοντας νήματα από 
το στόμα τους που προσπαθούν κάπου να τα στερεώσουν . Τα κουκούλια τότε 

θέλουν κλάδωμα. 

Κλαδιά είναι τα υλικά πάνω στα οποία αναρριχώνται οι μεταξοσκώληκες για να 

πλέξουν το κουκούλι. Μέχρι τώρα χρησιμοποιούνται τα φυσικά κλαδιά που 

κόβονται από τα διάφορα δέντρα, βελανιδιές, πουρνάρια, πεύκο κλπ. Υπάρχει και το 
τεχνητό υλικό κλαδώματος, δηλαδή πλαστικές ύλες, που άρχισε να χρησιμοποιείται 
τελευταία. 

Σε 2 με 3 ημέρες το τύλιγμα της φούσκας έχει γενικευτεί. Το κουβάρι, φούσκα, από 
μεταξωτή κλωστή μήκος 2.000 περίπου μέτρων έχει ολοκληρωθεί. Οι 
μεταξοσκώληκες εξαφανίζονται μέσα στο βομβύκιο τους και σε 3 ημέρες θα 
μεταμορφωθούν μέσα σε αυτό σε χρυσαλλίδα. Σε 8 έως 10 ημέρες-αφότου 
ανέβηκαν στο κλαδί-η φούσκα είναι σφικτή , έτοιμη για το ξεκλάδωμα, τον τρύγο . 

Θερμοκρασία θαλάμου κατά το κλάδωμα 24 βαθμοί Κελσίου. 

Ξεκλάδωμα 

Το ξεκλάδωμα είναι μια εργασία που έχει για σκοπό την συγκομιδή των κουκουλιών 

πάνω από τα κλαδιά. Τα κουκούλια διακρίνονται σε 4 κατηγορίες. κανονικά, διπλά , 
ανώμαλα, λερωμένα. 
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4. Απόπνιξη 

Απόπνιξη 

Το αργότερο σε 15 ημέρες από τότε που οι μεταξοσκώληκες ανέβηκαν στα κλαδιά, 
γίνεται η απόπνιξη , το ψήσιμο, γιατί διαφορετικά οι πεταλούδες τρυπούν τα 

κουκούλια και βγαίνουν στο περιβάλλον, χαλώντας έτσι τη συνέχεια της κλωστής. 

Αλλιώς 

Η πεταλούδα τρυπάει το κουκούλι και βγαίνει έξω για να ζευγαρώσει. Έτσι, ο 

βιολογικός κύκλος ξαναρχίζει. 

5. Α ναπήνιση 

Αναπήνιση είναι η διαδικασία κατά την οποία ξετυλίγεται η κλωστή από το 
κουκούλι και τυλίγεται σε ανέμες. Τα κουκούλια τοποθετούνται σε ειδικές μικρές 
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λεκάνες με ζεστό νερό 50 έως 60 βαθμούς Κελσίου, για να διαλυθεί η μεταξόκολλα 
και να ξετυλιχθεί ευκολότερα η ίνα. 

6:Υφανση 

Το μεταξωτό νήμα γίνεται ύφασμα στο υφαντουργείο, αφού περάσει μια σειρά 

διαδικασιών: 

Στο καλάμισμα το μετάξι ξετυλίγεται από τις θηλές και μαζεύεται σε μασούρια . 

Ακολουθεί το ξαναμασούριασμα, διαδικασία κατά την οποία το νήμα περνώντας 

από μια λεπτή σχισμή , καθαρίζεται από τους κόμβους και τα εξογκώματα και 

ξανατυλίγεται σε μασούρια. 
Το νήμα πλέον έχει φτάσει στην επόμενη φάση, που είναι το ζευγάρωμα και το 

στρίψιμο. Με το ζευγάρωμα συνενώνονται 2 ή περισσότερα νήματα, στρίβονται και 

δημιουργείται έτσι μια πολύ ανθεκτική κλωστή. Η κλωστή αυτή μαζεύεται σε 

καρούλια και είναι έτοιμη να χρησιμοποιηθεί για την ύφανση των μεταξωτών. 

Το διάσιμο αποτελεί τη σημαντικότερη διαδικασία πριν την ύφανση και σημαίνει 

την τακτοποίηση του νήματος που βρίσκεται σε καρούλια, για να αποτελέσει το 
στημόνι ενός υφαντού. Το μύτωμα είναι το πέρασμα του διασιδιού στα μυτάρια κι 

από εκεί στο χτένι, για να δεθεί στη συνέχεια στο μπροστινό αντί του αργαλειού 

όπου τυλίγεται το έτοιμο πανί. 

Η ύφανση είναι η διαδικασία με την οποία το νήμα πλέκεται σε ύφασμα. Για όλα 

τα είδη των υφασμάτων υπάρχει ένας τύπος αργαλειού, ο οριζόντιος ή καθιστός 

όπως λέγεται. Οι αργαλειοί μπορεί να είναι ξύλινοι χειροκίνητοι στην παραδοσιακή 

οικοτεχνία ή αυτόματοι ηλεκτροκίνητοι στη βιοτεχνία και βιομηχανία. 
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7.Βαφή 

Εδώ γίνεται η επεξεργασία του υφάσματος με διάφορες διαδικασίες. 

Οι διαδικασίες αυτές γίνονται είτε στο μεταξωτό νήμα είτε στο μεταξωτό ύφασμα 
και περιλαμβάνουν τα εξής στάδια: αποκολλάρισμα, πλύσιμο, λεύκανση, βάψιμο 

και φινίρισμα. Τα διάφορα στάδια και η τεχνική που εφαρμόζεται κατά την 

επεξεργασία ποικίλουν ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μετάξι, 

δηλαδή σε νήμα ή σε ύφασμα. 

Το αποκολλάρισμα είναι η διαδικασία αφαίρεσης ή ελάττωσης της φυσικής 

κόλλας που έχει η μεταξωτή κλωστή. Το στριμμένο νήμα ή το μεταξωτό ύφασμα 
πρέπει να βραστεί καλά σε καυτό νερό με σαπούνι και σόδα για να φύγει η κόλλα 

του. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφτεί 2 και 3 φορές μέχρι το μετάξι να 
αποκολλαριστεί τελείως και να αποκτήσει την ελαστικότητα που πρέπει. Αν 
θέλουμε να διατηρήσουμε το φυσικό του χρώμα θα ακολουθήσουμε τη διαδικασία 

της λεύκανσης. 

Το βάψιμο των μεταξωτών γίνεται με 2 διαφορετικούς τρόπους, σε θηλιές-όταν 
γίνεται σε νήμα στριμμένο- και σε έτοιμο μεταξωτό ύφασμα. Το βάψιμο του 
μεταξιού σε θηλιές γίνεται όταν το νήμα προορίζεται για την κατασκευή λεπτών 

υφασμάτων. 
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8.Φινίρισμα 

Με το φινίρισμα σταθεροποιούνται τόσο τα χρώματα όσο και οι διαστάσεις του 

υφάσματος, ώστε να μην έχουμε μάζεμα ή ξεχείλωμα κατά την πλύση. 
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9.Τυποβαφή 

Στο τυποβαφείο γίνεται με τη μέθοδο της μεταξοτυπίας το τύπωμα του σχεδίου που 

θέλουμε πάνω στο ύφασμα, που έχει ήδη βαφεί στο χρώμα του φόντου. 

Κύκλος ζωής του μεταξοσκώληκα 

Ο κύκλος ζωής του Β. mori μεταξοσκώληκα διαρκεί περίπου 45-55 ημέρες, αλλά 
μπορεί να είναι πιο μακρύς ανάλογα με τον τύπο των αυγών που γεννιούνται και 

των όρων εκτροφής τους [11] . Οι προσφάτως εκκολαπτόμενες προνύμφες ή τα 
«μυρμήγκια» τρέφονται μανιωδώς με τεμαχισμένα φύλλα μουριών για περίπου 25-
30 ημέρες, ενώ εν τω μεταξύ αυξάνονται σε βάρος από περίπου 0,45 έως 45gr και 
κατά μήκος από περίπου 3mm σε 8cm. Το βάρος του μεταξοσκώληκα αυξάνεται 
πρωτίστως βαθμιαία και έπειτα πολύ γρήγορα από τη 19η ημέρα κι έπειτα, 
δεδομένου ότι ο αδένας του μεταξιού αρχίζει να γεμίζει. Κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων ημερών πριν ξεκινήσουν οι γνέσεις, η περιεκτικότητα των αδένων 

αυξάνεται έναντι του βάρους του σώματος (14]. 
Κατά τη διάρκεια των πέντε περιόδων σίτισης ή νυμφοποίησης ο 

2 

μεταξοσκώληκας τήκεται και ακινητοποιείται 

τέσσερις φορές. Στο τέλος του πέμπτου σταδίου 

νυμφοποίησης η προνύμφη ακινητοποιείται και 

πάλι για περίπου 24 ώρες. Τέλος, αναζητά κάποια 

μορφή υποστήριξης, στην οποία θα περιστρέψει 

ένα ινώδες δίχτυ . Οι υποστηρίξεις στη σύγχρονη 

σηροτροφική πρακτική αποτελούνται συχνά από 

πλαστικό και είναι μια διακλαδωτή δομή , στην 
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οποία εκατοντάδες κουκουλιών μπορούν να περιστραφούν ή εναλλακτικά 

αποτελούνται από μια συγκέντρωση ορθογωνίων κουτιών (3x3x4cm), στα οποία 
τοποθετούνται μεμονωμένοι μεταξοσκώληκες [ 15]. 
Το κουκούλι διαμορφώνεται βαθμιαία για μία περίοδο 3-6 ημερών, με την 

ταυτόχρονη εξώθηση των ινών μεταξιού και την 

... , κίνηση του κεφαλιού του μεταξοσκώληκα όπου 
βρίσκεται ο ιστός. Οι δύο ίνες ινο'ί:νης 

( αποκομμιωμένο μετάξι) που προκύπτουν από 

την περιστροφή του ιστού , δεσμεύονται από την 

πρωτεϊνική σερικίνη για να διαμορφώσουν ένα 

ενιαίο νήμα (ίνα κουκουλιού) που έχει μια μέση 

διάμετρο l 5-25mm. Τα άγρια μετάξια είναι 

γενικά περισσότερο χονδροειδή , με μια διάμετρο μέχρι 65mm. Στη διατομή οι ίνες 
είναι περίπου τριγωνικές στη μορφή τους. Η σερικίνη ενεργεί επίσης, ώστε να 

συνδέσει το νήμα του μεταξιού μαζί με το κουκούλι, για να δώσει ένα άκαμπτο 

προστατευτικό περίβλημα, στο οποίο η προνύμφη υποβάλλεται κατά τη 
μεταμόρφωση. 

Η στρωματοειδής δομή του κουκουλιού δεν είναι διαφορετική από μια 

κατασκευασμένη συνδεμένη ινώδη συγκέντρωση που χρησιμοποιεί συνθετικές ίνες 

που συγκρατούνται από τις ρητίνες. 

Η σύνθετη αλλαγή από την προνύμφη στη νύμφη για την ανάδυση του 
λεπιδόπτερου κατά τη διάρκεια της μεταμόρφωσης 

διαρκεί περίπου 14-18 ημέρες. Το λεπιδόπτερο 
δραπετεύει από το κουκούλι με την έκκριση ενός 
ενζύμου και ενός απομονωτή που μαλακώνει τη 

σερικίνη επιτρέποντας στο λεπιδόπτερο να βρει τον 

δρόμο του μέσω του κουκουλιού [16]. Το λεπιδόπτερο 
ζει μόνο μερικές ημέρες, ενώ εν τω μεταξύ 

πραγματοποιείται η γονιμοποίηση του θηλυκού, 

τοποθετούνται τα αυγά και ο κύκλος αρχίζει ξανά από 

την αρχή. 

Στην κατάλληλη χρονική στιγμή του κύκλου, τα κουκούλια συλλέγονται, 

ταξινομούνται και βαθμολογούνται κατά την προετοιμασία για να τυλιχθούν. Οι 

νύμφες καταπνίγονται αρχικά από τη θέρμανση, συνήθως στους φούρνους, σε 

χαμηλή θερμοκρασία για διάρκεια αρκετών ημερών. Κατ' αυτό τον τρόπο, οι ίνες 
του μεταξιού δε βλάπτονται από το αναδυόμενο λεπιδόπτερο και μπορεί να τυλιχθεί 
ένα συνεχές νήμα από κάθε κουκούλι. Περίπου 1500m νήματος βρίσκονται σε κάθε 
κουκούλι, του οποίου μόνο 500-800m είναι περιελισσόμενα. Το ποσό 

περιελισσόμενου νήματος ποικίλλει αρκετά από είδος σε είδος. Τα άγρια μετάξια 

παράγουν μικρότερα ποσά περιελισσόμενου νήματος από ότι το καλλιεργημένο 

μετάξι. Η υβριδοποίηση έχει συμβάλει στις βελτιωμένες παραγωγές. Τα εξωτερικά 
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και εσωτερικά στρώματα του νήματος συλλέγονται ως απόβλητα μεταξιού που 

μπορούν να τεθούν σε ποικίλες χρήσεις όπως τα κλωσμένα νήματα, καλλυντικά, 

μεμβράνη ινοϊνης και ως πιθανή πηγή αμινοξέων για ανθρώπινη κατανάλωση 

(βρώση) [17]. 

Περιστροφή των πρωτεϊνών μεταξιού 

Οι μεταξοπαραγωγικοί αδένες του Β. mοή είναι μακριές σωληνοειδείς δομές 

μεταβλητού πλάτους που βρίσκονται σε κάθε πλευρά της προνύμφης. Κάθε αδένας 

μπορεί να διαιρεθεί σε τρεις περιοχές, σε γενικώς 

καλούμενα τμήματα, με βάση τη λειτουργία που 

εκτελούν (Εικόνα αριστερά: Αδένες μεταξιού 

ώριμης προνύμφης, Bombyx mori. (Α-Β) Πρόσθιο 
τμήμα (4cm μήκους περίπου και πλάτους 0.05-
0.3mm), (B-C) Μέσο τμήμα (8cm μήκους περίπου 
και πλάτους 1.2-2.5mm). (C-D) Πίσω τμήμα (20cιη 
περίπου μήκους και 0.4-0.Scm πλάτους). Ρ: Τύπος 
μεταξιού ή στενότερο τμήμα ιστού, f: αδένες Filippi. 
[Από αναφορές 27 και 75]). Η Yamanouchi [18] και 
Machida [19] κατέδειξαν ότι η πρωτεϊνική ινοϊνη 

συντίθεται από τα επιθηλιακά κύτταρα που 

βρίσκονται στο πίσω τμήμα του αδένα (C-D) και 
αποθηκεύεται στο ευρύτερο μέσο τμήμα (B-C). Η πρωτεϊνική σερικίνη είναι 

συντεθειμένη στο μέσο τμήμα και συσσωρεύεται σε ένα στρώμα γύρω από τον 

πυρήνα ινοϊνης [20]. Και οι δύο πρωτεϊνες κινούνται προς τα έξω, χωρίς μίξη, στο 
πρόσθιο τμήμα του αδένα (Α-Β) που γίνεται στενότερο και ενώνεται με το δεύτερο 

αδένα για να διαμορφώσει έναν ενιαίο αγωγό που οδηγεί στον ιστό. Στην εξώθηση 

προς τον αέρα, η πρωτεϊνη από τους δύο χωριστούς αδένες σκληραίνει σε ένα νήμα 

μεταξιού που αποτελείται από δύο ίνες ινοΤνης ( αποκομμιωμένο μετάξι) που 

περιβάλλονται από ένα στρώμα επένδυσης με σιμέντωμα σερικίνης. Η παρατήρηση 

μέσω ηλεκτρονικών μικροσκοπίων ανίχνευσης (SEM) του αναδυόμενου νήματος 
που έπεται (α) χαμηλής θερμοκρασίας απόσβεση και τη κρυο-αποξήρανση και (β) η 

ξήρανση υπό κενό έχει δείξει ότι σημαντική απώλεια ύδατος (60%) από περίπου 
15% υδάτινης ινοϊνης εμφανίζεται κατά την έκθεση στον αέρα [2 l ]. 

Ο ακριβής μηχανισμός του σχηματισμού των ινών δεν γίνεται πλήρως κατανοητός. 

Η άθικτη αδενική ινοϊνη, η αραιή υδάτινη ινοΤνη, η αναπαρηγμένη ινοϊνη, οι 

μεμβράνες ινοϊνης και πρότυπες ενώσεις έχουν εξεταστεί σε πολυάριθμες μελέτες 

χρησιμοποιώντας ποικίλες τεχνικές [5,6, 21-26]. Έχει αποδειχθεί ότι η πολυμερής 
συγκέντρωση ινοΊνης είναι της τάξης του 12-15% στο πίσω τμήμα του αδένα. Η 

συγκέντρωση αυξάνεται σε περίπου 23-30% στο ευρύτερο μέσο τμήμα του αδένα, 
καθώς το νερό περνά εκτός του στρώματος σερικίνης [2 l, 26]. Σε αυτή τη φάση το 
πολυμερές σώμα είναι συνήθως στη μορφή τυχαίας σπείρας με κάποιο α ή το μετάξι 

Ι μορφής. Κατά τη διάρκεια της κλώσης η υδάτινη ινοϊνη κινείται μέσω του στενού 
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πρόσθιου τμήματος, όπου η πίεση αποκοπής προκαλεί μοριακό μετασχηματισμό 
στην β κρυστάλλινη μορφή . Κατά την ανάδυση από τον ιστό πραγματοποιείται 
περαιτέρω απώλεια ύδατος μέσω της εξάτμισης προς την ατμόσφαιρα. Η εφαρμογή 

της πίεσης επιμήκυνσης στην πολυμερή δομή από τον μεταξοσκώληκα κατά τη 

διάρκεια της κατασκευής του κουκουλιού σύρεται έξω και προσανατολίζει την 

αναδυόμενη ινοί\ιη στην κατεύθυνση της. Κατά συνέπεια διαμορφώνονται οι ίνες 

μεταξιού. 

Έχει καταδειχθεί η σημασία ενός κρίσιμου ποσοστού διάτμησης στο 

μετασχηματισμό της διαλυτής πρωτεtνης στην αδιάλυτη β-μορφή [27-30]. Οι 
ρεολογικές μελέτες από τον Iizuka [28] δείχνουν ότι 

η κρυστάλλωση (β-σχηματισμός) είναι ανάλογη προς 

το ποσοστό διάτμησης της υγρής ινο"i:νης που είναι 

αντιστρόφως ανάλογη προς τη διάμετρο του ιστού 

και άμεσα ανάλογη προς το ποσοστό τάνυσης. Οι 

Magoshi et al [30, 31] κατέληξαν στο συμπέρασμα 
ότι απαιτείται ένας κρίσιμος ρυθμός επιμήκυνσης 
500mm/min για να επιτευχθεί μια διαμορφωτική 

αλλαγή και για να παράγει μια καλώς 

προσανατολισμένη ίνα στο αδιάλυτο υγρό μετάξι που εξήχθη από τον αδένα. Ο 
κρίσιμος ρυθμός θεωρείται ότι πρέπει να συμβαδίζει καλά με το ποσοστό κλώσης 

περίπου 1 cm/sec, όπου εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της κλώσης του κουκουλιού. 
Τα ταυτόχρονα γεγονότα που συνδέονται με τη διαμορφωτική αλλαγή 
περιλαμβάνουν μια μείωση του pH (από 5,6 έως 4.8) [32], μια μείωση στο ιξώδες 
του υδάτινου πολυμερούς διαλύματος [31, 3 3] και την ιονική ανταλλαγή [26]. 
Είναι γενικά πλέον αποδεκτό ότι η κλώση μεταξοσκωλήκων είναι ανάλογη της 

υγρής-κρυσταλλικής κλώσης. Οι εργασίες του Iizuka [33] και των Magoshi et al 
[31] έχουν αποδεχθεί αυτόν τον ισχυρισμό. Η γρήγορη μείωση στο ιξώδες, που 
συνδέεται με την αύξηση στη συγκέντρωση πολυμερούς που εμφανίζεται, καθώς η 

υψηλού μοριακού βάρους ινοtνη κινείται στο πίσω τμήμα, θεωρείται ότι 

καταδεικνύει το σχηματισμό της διαταγμένης δομής. Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι 

όταν επιτρέπεται στην υγρή ινοtνη να ξηρανθεί σε ένα αποκομμένο πίσω τμήμα του 

αδένα, επιδεικνύει διαθλαστικότητα και παράλληλο προσανατολισμό με το μήκος 

του αδένα [31]. Αυτή η συμπεριφορά θεωρείται ότι καταδεικνύει την παρουσία μιας 
νηματικής υδατο-κρυσταλλικής φάσης. Η ξηρή ινοtνη από το μέσο τμήμα του 

αδένα, αφ' ετέρου, λαμβάνει την α ή 1 μεταξωτή διαμόρφωση. Επιπλέον, έχει 

προταθεί ότι το χαμηλό ποσοστό κλώσης του μεταξοσκώληκα (περίπου 1 cm/sec) 
έναντι των ποσοστών νηματοποίησης που χρησιμοποιήθηκαν στο συνθετικό 

σχηματισμό ινών, θα μπορούσε να οφείλεται σε μια υδατο-κρυσταλλική δομή . Πιο 

πρόσφατα έχει προταθεί ότι μια υδατο-κρυσταλλική κατάσταση εμφανίζεται στο 
μέσο τμήμα του αδένα [34]. Η μικρο-γωνιακή διασπορά διάθλασης των ακτίνων Χ 
και η παράλληλη διαθλαστικότητα στον αδένα έδειξαν το περιστατικό μιας 
ανισότροπης διανομής των ραβδοειδών μορίων στη μέση και πίσω περιοχή του 
μέσου τμήματος του αδένα. Αυτό υποδεικνύει ότι η πίεση διάτμησης δεν είναι ένας 
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τόσο κρίσιμος παράγοντας στον κρυσταλλικό σχηματισμό, όπως έως τώρα. 
Εντούτοις, η επαγωγική ροή κρυσταλλώδους υφής στα αναπαρηγμένα υδάτινα 

διαλύματα ινοtνης θεωρείται ότι υποστηρίζει την υδατο-κρυσταλλική κλώση [35]. 
Είναι προφανές από τα προαναφερθέντα ότι η ένταση της αποκοπής και η 

περιεκτικότητα ύδατος (συγκέντρωση πολυμερούς) παίζουν σημαντικό ρόλο στη 
διαμόρφωση των ενδομοριακών δυνάμεων, που συνεισφέρουν στη διαμόρφωση της 

ίνας και στην αποφυγή της αλλοίωσης πριν την κλώση. Την ίδια στιγμή η ακολουθία 

των αμινοξέων της πρωτεtνης επηρεάζει το μέγεθος και τη διαρρύθμιση (αυτό

συναρμολόγηση) της υπέρθετης β- διαμόρφωσης που χαρακτηρίζει το μετάξι. 

Ένα πρότυπο για τη υπέρθετη β-διαμόρφωση (υπέρθετα β-πτυχωμένα φύλλα) έχει 

προταθεί από μελέτες ηλεκτρονικού μικροσκοπίου μετάδοσης και διάθλασης 

ακτίνων Χ της μηχανικά διασκορπισμένης ινοϊνης, της διαλυτής ινοtνης και 

πρότυπα πολυπεπτιδίων [36]. Το πρότυπο αποτελείται από μια μεμβρανοειδή ίνα 
(μικροϊνιδιακή) που αποτελείται από κρυσταλλικές περιοχές με πλευρικές 

διαστάσεις περίπου 2χ6 nm, που πιθανώς συνδέονται με τα τελικά περιθώρια των 
χαλαρών ή οφιοειδών αλυσίδων (άμορφες περιοχές). Περίπου πέντε πτυχωμένα 

φύλλα, κάθε ένα με l 2 αλυσίδες, είναι επαρκή για να φιλοξενηθούν σε έναν 

κρυσταλλίτη με αυτές τις πλευρικές διαστάσεις [5]. Οι πλευρικές διαστάσεις είναι 
παρόμοιες με εκείνες που λαμβάνονται από τη διασπορά διαλυμάτων ακτίνων Χ 
αδένων ινοtνης Β. mori [37]. Τα αποτελέσματα των υπέρυθρων μελετών και των 
ακτίνων Χ [38] καταδεικνύουν τις διαφορές στις πλευρικές διαστάσεις των 
κρυσταλλιτών της μουριάς και των άγριων μεταξιών (l,5nm-2,5nm και 4.0-6.0 nm 
αντίστοιχα). 

Είναι εμφανές ότι τα υπέρθετα β-πτυχωμένα σύνολα φύλλων ενώνονται μαζί και 

πλευρικά και κατά μήκος, για να διαμορφώσουν την ίνα κατά τη διάρκεια των 

τελικών σταδίων νηματοποίησης. Έχει παρατηρηθεί μια στρωματοποιημένη 

οργάνωση πεταλιωδών μικρονηματιδίων στις ηλεκτρονικές μικρογραφίες στις 
κατεργασμένου-οσμίου ίνες Β. mοπ 

[36]. Έχει καταδειχθεί μια 

μικροϊνιδιακή σύσταση που έχει 

πλευρική κλίμακα 1 Onm στα λεπτά 

τμήμaτα του κατεργασμένης-θρυψίνης 

υβριδικού Ταϊλανδέζικου μεταξιού 

μεταψεκασμένη με διάλυμα l % 
οξικού άλατος ουρανυλίου (Εικόνα 
αριστερά: Διαγώνιο τμήμα ΤΕΜ 
ταΊλανδικού υβριδικού μεταξιού που 

αντιμετωπίζεται για παρατεταμένη 
περίοδο με διάλυμα θρυψίνης που 
ακολουθείται με μεταψεκασμό με τη διάλυμα οξικού άλατος ουρανυλίου 1 %. 
Δείκτης κλίμακας = l OOnm.) [39]. Η συσσώρευση περίπου 1000 μικροϊνιδίων για 
να διαμορφωθεί μια μεγαλύτερη μονάδα (ινώδης κατασκευή), όπως αναφέρεται από 
τον Iizιιka [33] δεν ήταν εμφανής. Η ερμηνεία της εργασίας ΤΕΜ του Mίnagawa 
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[ 40] είναι βασισμένη στην αποκαλούμενη μονάδα ινωδών κατασκευών και πρέπει 
να αντιμετωπισθεί με κάποιο σκεπτικισμό δεδομένου ότι, όταν χρησιμοποιούνται οι 
τεχνικές κοπής και προετοιμασίας τμημάτων, μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε 

τεχνητά σφάλματα. 

Η υγρή σερικίνη, που ταξιδεύει κατά μήκος της ίδιας διαδρομής κατά τη διάρκεια 

της κλώσης, παραμένει ευδιάκριτα διαχωρισμένη και δεν υποβάλλεται στη 
διαμορφωτική αλλαγή κατά τη διάρκεια της κλώσης. Αυτό αποδίδεται κατά μέρος 
στην υψηλή περιεκτικότητα ύδατος (σχεδόν 86% ), η οποία απαιτεί ένα ποσοστό 
αποκοπής 104 φορές μεγαλύτερο από την ινοΊ:νη προκειμένου να μετασχηματισθούν 
σε μια β-διαμόρφωση . Επιπλέον, το υψηλό περιεχόμενο υδρόφιλων ομάδων στη 

σερικίνη αυξάνει την υδα~ο-δεσμευτική ικανότητα της και τής επιτρέπει να 
λειτουργήσει ως λιπαντικό μεταξύ των κυττάρων του αδένα και της ινοΊ:νης κατά τη 
διάρκεια της κλώσης. Κατά την ξήρανση διαμορφώνει μια επικάλυψη «άμορφης» 

κολλώδους ουσίας, πιθανώς συνοδευόμενης από μια δικτύωση μοριακών δεσμών 

υδρογόνου [3]. Η δομή και οι μοριακές προσαρμογές της σερικίνης από τα άγρια 
και οικιακά μετάξια αναφέρονται για να είναι παρόμοιες [ 41 ]. 

Τα ανακλαστικά του μεταβλητού μεγέθους και 

της διανομής έχουν καταδειχθεί στις ίνες 

μεταξιού Β. mori, που έχουν εκτεθεί σε αέριο 
σουλφιδίου υδρογόνου υπό υψηλή πίεση και 

έχουν έπειτα ενυδατωθεί σε αραιό διάλυμα 

νιτρικών αλάτων αργύρου [ 42]. Το σουλφίδιο 
αργύρου διαμορφώνεται στα διαστήματα που 

είναι προσιτά στο αέριο και . το διάλυμα και 

εμφανίζεται ως πυκνά μόρια στα λεπτά τμήματα 

που εξετάζονται στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο μετάδοσης. (Εικόνα αριστερά: 

Διαμήκες τμήμα ακατέργαστου Bombyx Β. mοή μεταξιού που έχει εκτεθεί σε αέριο 
σουλφιδίου υδρογόνου υπό υψηλή πίεση που ακολουθήθηκε με ενυδάτωση σε 

διάλυμα νιτρικών αλάτων αργύρου) . 

Το πυκνό μόριο του σουλφιδίου αργύρου δείχνει τη θέση των ανακλαστικών. 

F=ίνα, s=σερικινη. Δείκτης κλίμακας = Ίmm. [42]). Τα μόρια τείνουν να είναι 
χονδροειδή στη μορφή και παράλληλα 

ευθυγραμμισμένα στον άξονα της ίνας. 

(~ικόνα αριστερά: Εγκάρσια διατομή 
τμήματος ακατέργαστου Bombyx Β. moι-i 

μεταξιού που έχει εκτεθεί σε αέριο 

σουλφιδίου υδρογόνου υπό υψηλή πίεση 

που ακολουθήθηκε με ενυδάτωση σε 

διάλυμα νιτρικών αλάτων αργύρου. Το 

πυκνό μόριο του σουλφιδίου αργύρου 
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δείχνει τη θέση των ανακλαστικών. F=ίνα, s=σερικίνη. Δείκτης κλίμακας = 1 μm. 
[ 42]). Θεωρείται ότι τα ανακλαστικά αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια των τελικών 

σταδίων της κλώσης, καθώς το νερό μεταφέρεται από το υδατο-κρυσταλλικό 

σύστημα στην ατμόσφαιρα. Το προφανές μέγεθος και η διανομή των ανακλαστικών 
ποικίλλουν αρκετά μεταξύ μεμονωμένων ινών μεταξιού απεικονίζοντας 

ενδεχομένως τις διαφορές στους όρους νηματοποίησης ή την πηγή ινών 

(διαφορετικά κουκούλια). Η τεχνική έχει χρησιμοποιηθεί για να καταδείξει 
ανακλαστικά στις ίνες νήματος από τα υδατο-κρυσταλλικά συστήματα, όπως το 

poly-p-phenylene terephthalate (ΡΡΤΑ) και άλλες συνθετικές ίνες [44]. Οι μελέτες 
μικρογωνιακής διάθλασης ακτίνων Χ (SAXD) του μεταξιού σταθμικού-κασσίτερου 
έχουν δείξει ότι το πήκτωμα κασσιτερικού οξέος καθορίζεται στα επιμηκυμένα 
ανακλαστικά παράλληλα με τον άξονα της ίνας [ 45] . Τα ανακλαστικά έχουν 

προκληθεί σε μεμβράνες β-διαμόρφωσης αναπαρηγμένης ινοί:νης μετά από 

επεξεργασία με μεθανόλη [46]. 

10. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΜΕΤΑΞΙΟΥ 

Από τη δεκαετία του '50 πολυάριθμες έρευνες σχετικά με τη σύνθεση των 
μεταξιών από πολλά είδη εντόμων και αραχνών έχουν παράσχει μια μεγάλη επιτομή 
λεπτομερούς πληροφόρησης για το θέμα . Έχει δημοσιευθεί ένας αριθμός άριστων 
αναθεωρήσεων [1 3, 4, 47] . Δεδομένου ότι τα μετάξια από καλλιεργημένες πηγές 
διαμορφώνουν τη σημαντικότερη πηγή ίνας για την εμπορική κατασκευή υφαντών, 

το ενδιαφέρον μας θα περιστραφεί κυρίως με Bombyx mori. Συγκρίσεις με άλλα 
είδη θα γίνουν όπου αυτό απαιτείται. 

3.1 Διαχωρισμός ινοΤνηc: και σερικίνης 

Η πηγή πρωτεϊνών μεταξιού για αναλυτικές μελέτες είναι είτε το μετάξι 

κουκουλιού είτε το υδάτινο περιεχόμενο του αδένα. Σε καθεμία περίπτωση είναι 

ουσιαστικό για τα στοιχεία της ινοί:νη ς και της σερικίνης να διαχωριστούν εντελώς 

και κατάλληλα σε συνθήκες υποκλιμάκωσης. Στην sericin Silk fibr oin 

πράξη αυτό είναι δύσκολο να επιτευχθεί, ιδιαίτερα 

κατά την εξέταση των ινών κουκουλιού· διάφορες 
μέθοδοι διαχωρισμού έχουν υιοθετηθεί που 
λαμβάνουν υπόψη την ικανότητα αμέσου αντιδράσεως 
των πρωτεϊνών στις διαδικασίες απομόνωσης και 
καθαρισμού. Το βρασμένο και υπερθερμαμένο νερό, 
τα αραιά υδάτινα αλκαλικά διαλύματα, τα διαλύματα 
αραιού οξέος και τα πρωτεϊνολυτικά ένζυμα έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς ή 
άλλα στο μετάξι κουκουλιού [4, 48-57]. Οποιαδήποτε μέθοδος και αν 
χρησιμοποιείται , εμφανίζονται αμετάβλητοι διάφοροι βαθμοί πρωτεϊνικής 
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υποβάθμισης ή διάλυσης, όπως καταδεικνύεται από τις αλλαγές στη μηχανική 

δύναμη, την απώλεια βάρους, τις μετρήσεις ιξώδους και την απώλεια κυστίνης. 
Γενικά, η εκτενέστερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος περιλαμβάνει το βρασμό της ίνας 

μεταξιού σε διάλυμα σαπουνιού 1 % για 45min ακολουθώντας περαιτέρω 30min 
βρασμού της ίνας μεταξιού σε διάλυμα σαπουνιού 0,5% [50]. Στο τέλος, παραμένει 
ακόμα ένας βαθμός αβεβαιότητας ως προς το εάν έχει αφαιρεθεί όλη η σερικίνη από 

την ινοϊνη. Τέλος, υιοθετούνται συνήθως τυποποιημένες διαδικασίες πλυσίματος και 

έπειτα εξαγωγή με οργανικούς διαλύτες για να αφαιρεθούν τα ίχνη ανόργανων 

αλάτων, όπως το κερί και το λίπος. 
Το πρόβλημα της μόλυνσης και της υποβάθμισης που αντιμετωπίζονται

μεμονωμένα- τωv δύο πρωτεϊνών έχει οδηγήσει μερικούς εργαζομένους αδένές των 
μεταξοσκωλήκων ως εναλλακτική πηγή «καθαρής» ινο'ί:νης και σερικίνης. Έχουν 
αναπτυχθεί μέθοδοι βασισμένες στις κλασσικές εργασίες των Yamanouchi [ 18] και 
Machida [ 19], που καθιέρωσαν τη διαφορική σύνθεση της ινοϊνης και της σερικίνης 
μέσα σε συγκεκριμένες περιοχές του αδένα. Χρησιμοποιώντας ολόκληρους αδένες 
Β. mori, οι Mercer και Meyer [58] έπηξαν και τις δύο πρωτε'ί:νες είτε σε αιθανόλη 
25% είτε σε οξικό οξύ 1 % και διαχώρισαν μηχανικά την «ελαστική» ινο'ί:νη από την 
«εύθραυστη» σερικίνη. Εναλλακτικά, η ινοϊνη διαλύθηκε χρησιμοποιώντας διάλυμα 

διττανθρακικών αλάτων νατρίου 1 %, για να αφήσει έναν κοίλο σωλήνα σερικίνης. 
Πιθανώς, η πιο κοινή τεχνική περιλαμβάνει την αποτμηματοποίηση μιας διαφανούς 

ιξώδους στήλης της ινοίvης από το πίσω τρίτο του μέσου τμήματος του αδένα, 

ακολουθούμενο από λεπτομερή πλύση σε αποσταγμένο νερό για να αφαιρεθούν τα 

ίχνη σερικίνης [59-6lj. Οι Sasaki και Noda [6] διαλυτοποίησαν την πλυμένη ινοϊνη 
που λήφθηκε κατ' αυτό τον τρόπο στην 6-8Μ ουρίας ή 6Μ υδροχλωρικής 

γουανιδίνης, που αποθηκεύτηκε στις τιμές pH μεταξύ 7,0 και 9,7. Αυτή η τεχνική 
χρησιμοποιήθηκε επίσης από τον Sprague [62], ο οποίος έλαβε καθαρή ινοϊνη από 
το πίσω τμήμα του αδένα τραβώντας προσεκτικά την ινοϊνη σε έναν τριχοειδή 

σωλήνα. Λήφθηκαν παραγωγές περίπου 0,5mg ανά προνύμφη. 

3.2 Σύνθεση αμινοξέων ινοΤνης 

Η αρχική εργασία του · Cramer [63] και η εφαρμογή των ημιποσοτικών μεθόδων 
που αναπτύχθηκαν από τους Fischer και Skita [ 1] και Abderhalden [2] κατέδειξαν 
ότι η ινοϊνη αποτελείται από μια μεγάλη ποικιλία υπολειμμάτων αμινοξέος, 

συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου μέρους γλυκίνης, αλανίνης και τυροσίνης. Η 

συνεχής ανάπτυξη περισσότερων τελειοποιημένων αναλυτικών μεθόδων κατά τη 
διάρκεια των ετών έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερη ακρίβεια των αποτελεσμάτων και 
σε επέκταση της σειράς των ινοϊνών που μελετούνται. Οι πιο περιεκτικές 
αναθεωρήσεις είναι εκείνες των Lucas et al [3] και Lucas και Rudall [ 4 ], οι οποίες 
συγκεντρώνουν συμπεράσματα από τη χρωματογραφική, ninhydrin δοκιμή και 
μικροβιολογικούς προσδιορισμούς. Τα αποτελέσματα από έναν επιλεγμένο αριθμό 
αναλύσεων αμινοξέων ινοΤνης από B.mori και άγριων μεταξιών δίνονται στον 
Πίνακα 1. Λαμβάνοντας υπόψη ότι διορθώσεις για τα λάθη που προκύπτουν από 
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την ελλιπή διάσπαση πεπτιδίων ή τη μερική καταστροφή των αμινοξέων, όπως η 

σερίνη και η θρεονίνη, δεν μπορεί να είχαν γίνει (64] και μπορεί να εμφανιστούν 
λάθη στον προσδιορισμό των αμινοξέων της τάξεως 3-5% ή ότι μπορούν να 

εμφανισθούν μικρά ποσά μολυσματικών παραγόντων, όπως οι υδατάνθρακες [65] 
και το κερί [58], τα αποτελέσματα για κάθε είδος ινοΊ:νης είναι γενικά εντυπωσιακά 
σταθερά. 
Η ινοΊ:νη από Β. mori αποτελείται από δύο σημαντικά πολυπεπτιδικά τμήματα, ένα 

βαρύ συστατικό (Η-αλυσίδα) και ένα ελαφρύ συστατικό (L-αλυσίδα) που 

συνδέονται από ένα δεσμό (δεσμούς) δισουλφιδίου (61, 66-68]. Οι αναλύσεις 

αμινοξέος αυτών των δύο τμημάτων δίνονται στον Πίνακα 1. Η σύνθεση της L
αλυσίδας που υπολογίζεται από τις νουκλεοτιδικές ακολουθίες ενός κλώνου DNA 
(που δεν παρουσιάζεται) ποικίλλει μόνο ελαφρώς από τα αποκτηθέντα 

αποτελέσματα χρησιμοποιώντας το καθαρισμένο περιεχόμενο αδένων και 

περιλαμβάνει δυο υπολείμματα tryptphan (μοριακή μάζα 0,8%) (59]. 
Το εντυπωσιακό χαρακτηριστικό γνώρισμα σχεδόν όλων των ινοϊνών είναι το 

υψηλό περιεχόμενο γλυκίνης, αλανίνης και σερίνης που μαζί, παραδείγματος χάριν, 

περιλαμβάνουν περίπου 80-85% των συνολικών υπολειμμάτων στο Β. ιnοΓi και το 
Α. pernyi και 96% στο Α. ιnoloneyi. Οι ινοΊ:νες Anaphe, λόγω της χαμηλής 
περιεκτικότητας τους σε σερίνη, είναι ουσιαστικά συμπολυμερή της αλανίνης και 

της γλυκίνης με περισσότερο από 50% των υπολειμμάτων τους ως αλανίνη και τα 
περισσότερα από τα υπόλοιπα υπολείμματα τους ως γλυκίνη. Σχεδόν σε όλες τις 
ινοϊνες που εξετάζονται μέχρι τώρα, το ποσοστό της γλυκίνης, της αλανίνης και των 

υπολειμμάτων σερίνης αποτελεί συνήθως περισσότερο από τα μισό στα συνολικά 

υπολείμματα. 

Οι προσπάθειες να συνδεθεί η σύνθεση αμινοξέος των διάφορων ινοϊνών στην 

βιολογική ταξονομία των ειδών και των ταξινομήσεων των ακτίνων Χ τους, έχουν 

εξεταστεί από διάφορους ερευνητές [3, 48, 69, 70]. Αν και διάφορες ομάδες ινοϊνών 
από τα στενώς βιολογικά συσχετισμένα είδη έχουν παρόμοιες συνθέσεις αμινοξέος 

και αντανακλάσεις ακτίνων Χ (π.χ. υποοικογένεια Saturniinae), έχει επισημανθεί ότι 
υπάρχουν ικανοποιητικές ανωμαλίες μεταξύ άλλων ειδών για να θέσουν επί τάπητος 

μια απλή ταξονομική σχέση. 

i Scr 
1 

Πίνακας 1: Σύνθεση αμινοξέων ινοΤνης μεταξιού (μοριακή μάζα%) 
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! 1 Gly > Ala Ι ! Gly < Ala 

*Καθαρή αδενική ινοϊνη 

**CM-Cys 

Η υπεροχή των μικρών υπολειμμάτων αμινοξέος στην ινοϊνη επιτρέπει τη 

ρύθμιση των πρωτεϊνικών αλυσίδων στις διαταγμένες ή κρυσταλλικές περιοχές και 

αποτελεί πολλές από τις επιθυμητές ιδιότητες του μεταξιού ως υφαντικής ίνας. 

Κατά μέσον όρο, το σύνολο των όξινων ομάδων είναι περίπου δύο έως τρεις φορές 

από αυτό των βασικών ομάδων. Υπάρχει συνήθως περισσότερο ασπαρτικό οξύ από 
γλουταμινικό οξύ και η περιεκτικότητα σε αργινίνη είναι μεγαλύτερη από αυτή της 

λυζίνης και της ιστιδίνης. Η περιεκτικότητα σε προλίνη είναι χαμηλή , με μια ή δύο 

εξαιρέσεις, όπως αυτή που βρίσκεται στο μετάξι από τενθρεδινίδες λαγοκερασιάς 

[4]. 
Μέχρι την εργασία των Schroeder και Kay [71 ], που επιβεβαιώθηκε από τους 

Zuber et al (72], υποτίθετο πάντα ότι η κυστίνη και η μεθιονίνη ήταν απόντες από 
τις ινοtνες. Αυτό οφειλόταν αναμφισβήτητα στις εξαιρετικά μικρές ποσότητες τους 
και στη μερική καταστροφή τους κατά τη διάρκεια του καθαρισμού [53]. Η χρήση 
της ινοΤνης αδένων [14, 52, 59, 60] ή όξινου καθαρισμού [54] βοήθησε στο να 
υπερνικηθούν τέτοια προβλήματα. Η κυστίνη θεωρείται ότι μπορεί να 
διαδραματίσει έναν μικρό, αλλά σημαντικό ρόλο στη δευτεροβάθμια δομή της 
ινοϊνης με τη διαμόρφωση ενδοαλυσιδωτών συνδέσεων δισουλφιδίου μεταξύ των 
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Η- και L-αλυσίδων [66-68, 73]. Μπορεί, επίσης, να ενεργήσει με κάποιο τρόπο στο 

να αποτρέψει το μετασχηματισμό της ινοίνης στον αδένα των μεταξοσκωλήκων 
πριν από την κλώση με το να αναμιχθεί με τις υδροφοβικές αλληλεπιδράσεις με τη 

διαμορφωτική μετάβαση στη β-μορφή. 

3.3 Σύνθεση αμινοξέων σερικίνης 

Η σερικίνη είναι το πρωτεϊνικό συστατικό που «γομάρει μαζί» τις ίνες ινοίνης του 

μεταξιού του κουκουλιού . Όχι μόνο διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στη δομή 
του κουκουλιού, αλλά βοηθά και στο να ενώσει τις ίνες μαζί κατά τη διάρκεια της 

περιέλιξης του μεταξιού στη νηματοποίηση. Αποτελεί περίπου 25% του βάρους του 
κουκουλιού, είναι διαλυτό στο καυτό νερό και πήζει κατά την ψύξη. Η αφαίρεση 
της σερικίνης από το ακατέργαστο μετάξι, γνωστή ως απογόμωση, είναι μια απλή 
αλλά σημαντική διαδικασία, χρησιμοποιώντας συνήθως το καυτό αραιό σαπούνι ή 

αλκαλικά διαλύματα και περιστασιακά αραιά οξέα ή ενζυμικές μεθόδους [74]. 
Στη σύνθεση , η σερικίνη είναι ευδιάκριτα διαφορετική από την ινοίνη [ 4, 66, 70, 

75, 76]. Τα αποτελέσματα για τη σερικίνη 

κουκουλιού και τη σερικίνη αδένων από τη Β. 
mori δίνονται στον Πίνακα 2, μαζί με το 
μετάξι tussah για σύγκριση. Η σερικίνη Β. 
mori είναι πλούσια σε σερίνη, γλυκίνη και 
ασπαρτικό οξύ, τα οποία περιλαμβάνουν όλα 
μαζί τα δύο τρίτα των συνολικών 
υπολειμμάτων. Υπάρχουν περίπου τρεις φορές 

περισσότερα υπολείμματα με τις πολικές -
δευτερεύουσες ομάδες από τις μη πολικές-δευτερεύουσες ομάδες. Περίπου το 60% 
αυτών είναι ομάδες υδροξυλίου, όξινες ομάδες 30% και βασικές ομάδες 10%. Το 
ισοηλεκτρικό σημείο της σερικίνης είναι περίπου 4.0, το οποίο είναι σε εναρμόνιση 
με το μεγαλύτερο μέρος των ιονιζόμενων όξινων ομάδων. Το ίδιο γενικό σχέδιο 

ισχύει για τα μετάξια tussah, αν και είναι εμφανής η ιδιαίτερη παραλλαγή μεταξύ 
των ειδών. Η υδρόφιλη φύση της πρωτεί\!ης αποτελεί τη σχετική ευκολία, με την 

οποία μπορεί να διαλυτοποιηθεί κατά τη διάρκεια της απογόμωσης και να 

αφομοιωθεί από τα πρωτεϊνολυτικά ένζυμα. Σε αντίθεση με την ινοtνη, η σερικίνη 
είναι σε κάποιο βαθμό πλουσιότερη σε κυστίνη. Η ιδιαίτερη σειρά στις τιμές που 
αναφέρονται για την κυστίνη πιθανόν απεικονίζει τις διαφορές στις πηγές σερικίνης 
(αδένας ή κουκούλι) , τις μεθόδους εξαγωγής, καθώς επίσης και τα είδη του 

μεταξοσκώληκα. 

Μέρη σερικίνης και οι ιδιότητες της 
Η συμπεριφορά διάλυσης της σερικίνης στο καυτό νερό έχει θέσει το ερώτημα εάν 

αποτελείται ή όχι από περισσότερες από μια πρωτεtνες. Διάφοροι ερευνητές [77-80] 
έχουν επιδείξει ότι μπόρεσαν να ληφθούν μέχρι τρία μέρη (Α, Β και Γ) βασισμένα 
στη σχετική διαλυτότητά τους στο καυτό ή υπερθερμανόμενο ύδωρ. Αυτά τα 

25 



συμπεράσματα εμφανίζονταν να συμφωνούν με την αρχική εργασία του 

Yamanouchi [18], ο οποίος εξήγησε την παρουσία τριών ευδιάκριτων στρωμάτων 
σερικίνης στον αδένα χρησιμοποιώντας το διαφορικό ιστολογικό λέκιασμα. 

Εντούτοις, προσπαθώντας να χαρακτηρίσει τα μέρη χρησιμοποιώντας ποσοτικές 

μεθόδους δεν παρουσίασε ενδεικτικές διαφορές στη σύνθεση του αμινοξέος. Οι 
μελέτες ακτίνων Χ παρουσίασαν αντανακλάσεις και για τα τρία μέρη για να είναι 

ουσιαστικά ίδιες ως ολοκληρωμένη σερικίνη [56]. Η σερικίνη μεταξιού tussah, αφ' 
ετέρου, αναφέρεται για να περιληφθούν τουλάχιστον εννέα είδη πρωτε"ί:νης που 
καθορίζονται σε μια κυματιστή μορφή παρά στα στρώματα [81]. 

Πίνακας 2: Σύνθεό-η αμινοξέος μεταξιού σερικίνης (μοριακή μάζα % ) 

33.43 
·----

9.74 

*Υπολογισμένο από το ποσοστό βάρους της σερικίνης Ι, ΙΙ , ΠΙ, IV. 
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Πιο πρόσφατα, ο Komatsu [76, 83] και οι Komatsυ και Yamada [82] εξέθεσαν την 
παρουσία τεσσάρων στρωματοποιημένων μερών σερικίνης (1, ΙΙ, 111, και IV) που 
διαφέρει στο ποσοστό διάλυσης στο καυτό νερό, όπως καθορίζεται με τις μεθόδους 

UV προσρόφησης. Όπως πρωθύστερα, τα μέρη δεν παρουσίασαν αρκετά μεγάλες 
διαφορές στη σύνθεση αμινοξέος για να αποδώσουν τη συμπεριφορά διάλυσης. 

Ομοίως, οι Gamo et al [66] δε βρήκαν καμία χαρακτηριστική διαφορά στη σύνθεση 
μεταξύ τεσσάρων σημαντικών πολυπεπτιδίων σερικίνης που εξήχθησαν από 

διαφορετικά τμήματα του μέσου αδένα και διαχωρίσθησαν από πήκτωμα 
ηλεκτροφόρησης ακολουθούμενη από μείωση και μεθυλίωση των δεσμών 

δισουλφιδίου. Εντούτοις, η παραλλαγή στο περιεχόμενο της θρεονίνης και του 

γλουταμινικού οξέος μεταξύ διαφορετικών πολυπεπτιδίων, σε αντίθεση με εκείνα σε 
δημοσιευμένες πληροφορίες, τούς οδήγησε να συμπεράνουν ότι σερικίνες που 

εκκρίνονται από διαφορετικά τμήματα του αδένα ελέγχονται από μη-αλληλικά 

γονίδια. Από τις μελέτες που χρησιμοποιούν υπέρυθρη απορρόφηση, διάθλαση 

ακτίνων Χ και θερμική ανάλυση στα υδροδιαλυτά μέρη της σερικίνης και τις 
μεμβράνες που προετοιμάστηκαν για αυτές [82-85], συνήχθη το συμπέρασμα ότι τα 
χαρακτηριστικά της σερικίνης συσχετίζονται με τις μοριακές προσαρμογές και τις 

όξινες ακολουθίες τους. Η σερικίνη 1, το πιο άμεσα διαλυτό εξωτερικό μέρος, 
αποδείχθηκε να είναι τυχαία σπείρα. Τα εναπομείναντα τμήματα, τα οποία ήταν όλο 

και περισσότερο πιο δύσκολα σε διάλυση στο καυτό νερό, παρουσίασαν μια 

προοδευτική αύξηση προς τη β-μορφή και μια αύξηση σε συγκεκριμένη πυκνότητα 
και βαθμό κρυστάλλωσης. Ο Tsukada [86] έχει καταδείξει ότι εμφανίζονται αλλαγές 
προσαρμογής, από την τυχαία σπείρα στη β-μορφή στη θερμικά επεξεργασμένη εκ 
των προτέρων σερικίνη παρουσία νερού. Τα αποτελέσματα που αναφέρονται από 

τον Komatsu [75] δίνονται στον Πίνακα 3. Η ένωση του ενδότερου μέρους της 
σερικίνης με ένα κέρινο συστατικό[58] που εκκρίνεται από τον αδένα πιθανώς 

ευθύνεται εν μέρει για τη χαμηλότερη διαλυτότητά της και θεωρείται ότι συμβάλλει 

στην αίσθηση και την υφή των προϊόντων μεταξιού. 

4. ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ ΙΝΟΪΝΗΣ 
Τα προβλήματα που αντιμετωπίσθηκαν στον καθορισμό του μοριακού βάρους της 

ινο"ί:νης στο παρελθόν αφορούσαν τη δυσκολία στην παραγωγή καθαρών 
ομοιογενών και διαβαθμισμένων προετοιμασιών. Κατά συνέπεια, ένα ευρύ φάσμα 

μοριακών βαρών ήταν: 33.000 daltons από τους προσδιορισμούς ωσμωτικής πίεσης 
που χρησιμοποιούσε cupriethylenediamine ως διαλύτη [87] , 55.000 daltons από 
το ιξώδες και ρέουσα διπλή διάθλαση ινο"ί:vης διαλυμένη σε υδάτινο LiSCN [88], 
103.000 daltons από εκτίμηση (Cys)2 (141] και 400.000 daltons από 
υπερφυγοκέντρηση ινοί:νης του αδένα [20]. Προφανώς, έχει εμφανιστεί είτε η 
υποβάθμιση ή η συσσωμάτωση πρωτεϊνικών μορίων. Η χρήση της 

cupriethylenediamine ως διαλ~ματ~ς, ακόμη και ~ια μικρέ~ χρονι~ές π~ριόδους, 
μπορεί να προκαλέσει αλκαλικη υδρο~υση [8:], εν~ αλογονιδ~α λιθιου διν?υν μια 
όξινη αντίδραση, σε αντίθεση με τα αλατα λιθιου, οπως το LιSCN, που δινει μια 
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ουδέτερη αντίδραση [51, 88]. 
Πρόσφατα, διάλυση εκχυλισμάτων ινοΊνης αδένων που χρησιμοποιούν ουρία ή 

διαλύματα υδροχλωρικής γουανιδίνης, έχει οδηγήσει σε μια αρκετά συνεπή στενή 

σειρά τιμών με τη σειρά 350.000 daltons [62], 360.000 daltons [66], 365.000 daltons 
[56] και 370.000 daltons [90]. Οι Robson et al [14], στις μελέτες ακολουθιών τους, 
προτείνουν μια αλυσίδα ενιαίου-τύπου που έχει μοριακό βάρος 103.000 και 

περιέχει μια ενιαία ενδοαλυσιδωτή σύνδεση δισουλφιδίου. Αποτελέσματα από τις 

μελέτες που χρησιμοποιούν πήκτωμα ηλεκτροφόρησης, διήθηση πηκτωμάτων, 

στοιχεία ιζηματογένεσης και ιξώδεις μεθόδους οδήγησαν τους Sasaki και Noda [61] 
να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι το μόριο ινοΊ:νης αποτελείται από ένα μεγάλο 

και τρία μικρά συστατικά που συνδέθηκαν από το δεσμό (δεσμούς) δισουλφιδίου 
και έχουν μοριακά βάρη 280.000 και 26.000 αντίστοιχα. Μια παρόμοια αξία για το 
μοριακό βάρος ενός μεγάλου συστατικού καθορίστηκε από τους Tashiι-o και Otsuki 
[90]. Οι Gamo et al [66] κατέδειξαν επίσης την παρουσία δύο σημαντικών 

συστατικών με μοριακά βάρη 360.000 και 25.000. Οι Song και Speakman [91] 
έχουν παρουσιάσει τα στοιχεία για την παρουσία μιας σειράς πρωτεϊνών, ο πιο 

εμφανής έχοντας μοριακά βάρη 447.000 και 27.000. Αυτήν την περίοδο, η γενικά 
αποδεκτή άποψη είναι ότι η ινοΊ:νη αποτελείται από δύο σημαντικές αλυσίδες που 
συνδέονται από έναν δεσμό δισουλφιδίου και έχει μοριακά βάρη περίπου 350.000 
(Η-αλυσίδα) και 25.000 (L-αλυσίδα). Το γεγονός ότι ο διαχωρισμός SDS/PAGE των 
δύο αλυσίδων θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από επεξεργασία 

μείωσης με 2-mercaptoethanol κατέδειξε έναν ενδοαλυσιδωτό σύνδεσμο· η 

μοριακή αναλογία προτάθηκε για να είναι σε στοιχειομετρία 1: 1 [68]. Επειδή οι 
γενετικές παραλλαγές της ινο\:νης έχουν διαφορετικές κινητικότητες στην 

ηλεκτροφόρηση πηκτώματος, έχει επισημανθεί ότι τα μοριακά βάρη των ινοϊνών 
του Β. mori μπορούν να ποικίλουν μεταξύ 340.000 και 380.000 daltons μεταξύ των 
ειδών. Τα μοριακά βάρη των τεχνητών πρωτεϊνών που περιέχουν σημαντικά 

ποσοστά της γλυκίνης και αλανίνης έχουν αποδειχθεί ότι μεταναστεύουν ανώμαλα 

κατά τη διάρκεια της ηλεκτροφόρησης, με συνέπεια υψηλότερο από τα πραγματικά 

μοριακά βάρη [92]. 

Πίνακας 3: Ιδιότητες και σύνθεση σερικίνης που διαχωρίζεται σε συστατικά με 
καυτό νερό 
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α) Αποκτηθείσα από την καμπύλη διάλυσης που καθορίζεται με την μέθοδο UV 
απορρόφησης. 
β) Προερχόμενη από τα φάσματα διάθλασης και απορρόφησης IR των ακτίνων Χ 
της υγρής σερικίνης που αποβάλλεται στην μεμβράνη πολυαιθυλένιου. 

Πηγ11: Αναφορά 7 5 

4.1 Το μοριακό βάρος σερικίνης 

Η μέτρηση ιξώδους και η ηλεκτροφόρηση πηκτώματος έχουν αποδειχθεί χρήσιμα 
στον καθορισμό του μοριακού βάρους των πρωτεϊνών σερικίνης. Μια σειρά των 

τιμών μοριακού βάρους της σερικίνης που εξάγεται από την πίσω περιοχή του 
μέσου τμήματος του αδένα έχει αναφερθεί από τον Sprague [62], ο οποίος κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι τρία από τα μεγαλύτερα πολυπεπτίδια, που κυμαίνονται από 

130.000 έως 220.000 daltons, πιθανώς αποτέλεσαν τη σερικίνη. Οι Gamo et al [66] 
εξέθεσαν τις τιμές 80.000 έως 310.000 daltons πέντε πολυπεπτιδίων που εκκρίθηκαν 
από διαφορετικές περιοχές του αδένα. Αν και οι αναλύσεις αμινοξέος διαφόρων 

πολυπεπτιδίων είναι παρόμοιες από πολλές απόψεις με τις τιμές που λαμβάνονται 
για ολόκληρη τη σερικίνη, δεν εμφανίζονται να αφορούν τη σύνθεση των μερών της 
σερικίνης που λαμβάνονται από το μετάξι κουκουλιού με διάλυση καυτού νερού. 
Τιμές Ι 00.000 έως 120.000 daltons έχουν αναφερθεί από τον Komatsu [76]. 

5. ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΑΜΙΝΟΞΕΟΣ ΙΝΟΪΝΗΣ 
Η πρώιμη εργασία για την αρχική δομή της ινοϊνης βασίστηκε στη μερική όξινη 

υδρόλυση της ινοϊνης. Οι διπεπτίδες Ala-Gly, της Gly-Ala, Gly-TyΓ και των 
μεγαλύτερων μονάδων πεπτιδίων, όπως Gly-Ala-Gly-Tyr και Gly-Ser-Pro Tyr ήταν 
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απομονωμένες και προσδιορισμένες . Στη συνέχεια, προσδιορίστηκαν άλλα μικρά 
πεπτίδια, φέρνοντας τις μελέτες ακολουθίας ένα στάδιο περαιτέρω . Μια πιο 

λεπτομερής αναθεώρηση αυτών των πρώτων μελετών μπορεί να βρεθεί αλλού [93]. 
Η χρήση της μερικής όξινης υδρόλυσης για τις μελέτες αμινοξέος έχασε την 

εύνοια της, καθώς τα καθαρά πρωτεϊνολυτικά ένζυμα, ικανά να διασχίζουν τις 

πρωτεϊνικές αλυσίδες σε συγκεκριμένα σημεία, διατέθηκαν εύκολα. Η χυμοθρυψίνη, 

παραδείγματος χάριν, υδρολύει τις πρωτεϊνικές αλυσίδες σε CO (καρβοξυλικά) 
τέρματα αρωματικών υπολειμμάτων αμινοξέος (Tyr, Phe και Trp) και θρυψίνης, σε 
παρόμοιες θέσεις υπολειμμάτων Lys και Arg. Σε αρχικές μελέτες, η θερμοδιαβροχή 

υδάτινων διαλυμάτων ινοΤνης με χυμοθρυψίνη παρήγαγε δύο μέρη , ένα αδιάλυτο 
ίζημα CP και ένα διαλυτό μέρος Cs. Το τμήμα CP είχε ένα μέσο μοριακό βάρος 
περίπου 4000 και αποτέλεσε περίπου το 60% της ινοΊ:νης σε ένα βάρος ή μια βάση 

AJ11 

Gly 

συνήχθη το συμπέρασμα ότι το τμήμα 
κρυστάλλινες περιοχές της άθικτης ίνας [95]. 

αζώτου [94]. 
Επιδικνύεται επίσης 
ένας υψηλός βαθμός 

κρυστάλλινης 

ταξινόμησης, όπως 

καθορίζεται από την 
μέθοδο διάθλασης 

των ακτίνων Χ. Λόγω 

της ομοιότητας του 
σχεδίου του τμήματος 
CP των ακτίνων Χ σε 
αυτή της ινώδους 

πρωτεΊ:νης (ολόκληρη 

ίνα μεταξιού) , 

CP προήλθε από τις διαταγμένες 

Σε λεπτομερείς μελέτες του τμήματος CP από τους Lucas et al [96] , η εξαπεπτιδική 
ακολουθία Ser-Gly-Ala-Gly-Ala-Gly λήφθηκε και θεωρήθηκε ότι αποτελεί το κύριο 
δομικό στοιχείο του μορίου ινοΊ:νης. 
Επιπλέον, συνήχθη το συμπέρασμα ότι το τμήμα CP είχε την ακολουθία 59-
υπολειμμάτων Gly-Ala-Gly [Ser-Gly-(Ala-Gly)n]8-Ser-Gly-Ala-Gly-Tyr, όπου η 

είναι 2 και έχει μια μέση τιμή 2. Επιπροσθέτη υποστήριξη για τη σημασία του 
εξαπεπτιδίου ως κύρια ακολουθία επανάληψης στη δομή της ινοΊ:νης ήρθε από τις 
αναλυτικές μελέτες των συνθετικών εξαπεπτιδίων [97-1Ο1] . Πρέπει να σημειωθεί 
ότι, αν και το εξαπεπτίδιο που διευκρινίζεται πρώτα από τον Lucas θεωρείται η 
κύρια ακολουθία επανάληψης, η σύνθεση και η δομή της κρυσταλλικής περιοχής 
της ινοΊ:νης δεν είναι ακόμη πλήρως γνωστές. 
Το διαλυτό τμήμα Cs που διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια της χυμοθρυπτικής 

υδρόλυσης περιλαμβάνει την υπόλοιπη μερίδα της αφομοίωσης και αποτελείται από 
ένα μίγμα μικρότερων πεπτιδίων. Το μέσο μήκος αλυσίδων που καταγράφεται από 
τους Lucas et al είναι 7.8 υπολείμματα [96]. Το σύνολο όλων των υπολειμμάτων 
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στο τμήμα Cs συν εκείνα στο ίζημα CP περιλαμβάνει περίπου: 75% υπολλειμάτων 
στην ινο'fνη. Τα τρία κυρίαρχα πεπτίδια που βρέθηκαν ήταν ( 1) Gly-Ala-Gly-Ala
Gly-Tyr [14.4 % Cs], (2) Gly-(Gly3-Ala2-Val)Tyr [14. 1 % Cs] και (3) Gly-Ala-Gly
Tyr [11,3% Cs). Αυτά τα υπολείμματα αποτελούν σχεδόν το 40% του διαλυτού 
μέρους του Cs και είναι σε μοριακές αναλογίες το ένα με το άλλο και με το CP, δηλ. 
Cp:l:2:3 = 6:4:4:3. Οι Lucas et al κατέληξαν στο ότι υπήρξαν κάποια στοιχεία της 
στοιχειομετρίας στα ποσά των κύριων δομικών μονάδων του μορίου ινο'fνης. 
Περαιτέρω μελέτες που συνδυάζουν τη θρυπτική και χυμοθρυπτική υδρόλυση των 

διαλυτών διαλυμάτων ινο'fνης που ακολουθούνται από τη διήθηση πηκτώματος και 
την κλασματοποίηση, έχουν δώσει την απάντηση στο πως αυτά τα τέσσερα 
συστατικά θα ενωθούν από κοινού. Λήφθηκε ένα μέρος (Tnd-CP) που ήταν 
παρόμοιο με το CP στη σύνθεση και το συνολικό άζωτο ινο'fνης του, δηλ. 59% 
έναντι 61 % στο τμήμα CP, αν και το μήκος αλυσίδων ήταν το μισό (25 έως 35 
έναντι 59 υπολειμμάτων). Η περαιτέρω κλασματοποίηση των πεπτιδίων που 
παραμένουν στο διάλυμα οδήγησε κυρίως σε δύο οκταπεπτίδια, δηλαδή Gly-Ala
Gly-Ala-Gly-Ala-Gly-Tyr και Gly-Ala-Gly-Val-Gly-Ala-Gly-Try και δύο 
τετραπεπτίδια. Συνολικά, αυτές οι τρεις ομάδες πεπτιδίων αποτέλεσαν ουσιαστικά 

όλα τα διαλυτά πεπτίδια που ανακτήθηκαν. 

Είναι εμφανές από αυτές τις μελέτες και τα αποτελέσματα της διάθλασης και της 
μερικής όξινης υδρόλυσης των ακτίνων Χ ότι η μεγάλη υποομάδα της ινοΊ:νης (Η
αλυσίδα) έχει μια πολυφασική δομή, στην οποία τα υπολείμματα γλυκίνης 

καταλαμβάνουν εναλλασσόμενες θέσεις σε όλο το μεγάλο τμήμα του μορίου. Ο 
Lucas έχει ευνοήσει μια τριφασική πολυαλυσιδωτή δομή για το σύνολο του 
πρωτεϊνικού μορίου. Η φάση 1 θεωρείται ότι αποτελεί την επανάληψη των μονάδων 
του πεπτιδίου 59-υπολειμμάτων και της φάσης 11, οκταπεπτίδια και τετραπεπτίδια 
(περίπου 50 υπολείμματα αμινοξέος). Μαζί αυτές οι δύο φάσεις αποτελούν περίπου 
το 90% του μορίου της ινο'fνης. Το υπόλοιπο 10% ή η φάση 111, αποτελείται από τις 
ακολουθίες όξινων υπολειμμάτων και εκείνων των υπολειμμάτων με ογκώδεις 
πλευρικές αλυσίδες. Παρά το μη αμελητέο ποσό έρευνας που πραγματοποιείται 

ι\ l .ι 

ι\ Ι ιι 

αυτήν την περίοδο, ο ακριβής τρόπος σύνδεσης ή 

η ένωση αυτών των φάσεων δεν έχει γίνει ακόμη 

πλήρως κατανοητός. Η έννοια των φάσεων 1 και 
11 σε μια εναλλασσόμενη (σε σειρά) δομή 
συμπολυμερούς-τύπου, όπως αναφέρεται από τον 

Shaw [102], φαίνεται η πιο αποδεκτή. 
Η αρχική δομή του σημαντικότερου 

πολυπεπτιδίου της ελαφριάς αλυσίδας ινο'fνης (L
αλυσίδα) έχει διευκρινιστεί πρόσφατα από την 

ανάλυση πεπτιδίου και την αλληλουχία cDNA 
[59]. Το μοριακό βάρος της L-αλυσίδας 

υπολογίστηκε ότι είναι 25.800, 
συμπεριλαμβανομένης της ομάδας N-AcetyL. Το 
πολυπεπτίδιο αποτελείται από 244 υπολείμματα 
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αμινοξέος που περιέχουν τρία υπολείμματα Cys, δύο από τα οποία προτάθηκαν ότι 
διαμορφώνουν μια ενδομοριακή γέφυρα δισουλφιδίου. Το τρίτο υπόλειμμα Cys που 
βρέθηκε στην C-τελική θέση, σε μια σχετικά υδρόφιλη Περιοχή, θεωρήθηκε η 

πιθανότερη περιοχή του συνδέσμου δισουλφιδίου με την Η-αλυσίδα ινο"fνης. Το 

μεγάλο ποσοστό των υπολειμμάτων με τις υδρόφιλες και ογκώδεις δευτερεύουσες
ομάδες και η εμφάνιση υπολειμμάτων Cys στην L-αλυσίδα 9 (βλ. Πίνακα l) 
μετριάζονται ενάντια σε μια τακτική ρύθμιση συσκευασίας. Φαίνεται πιθανό ότι 

αυτό το τμήμα του μορίου ινοΤνης περιλαμβάνει τη φάση ΠΙ- τμήμα στην ίνα, όπως 

προτείνεται από τον Shaw [102]. Οι Robson et al [14] σε ακόλουθες μελέτες της 
ινοΤνης αδένων που εξήχθησαν από τους μεταξοσκώληκες που ανατράφηκαν με 35S
επιστρώματος-κυστίνης φύλλα μουριάς, πρότειναν έναν εvδοαλυσιδωτό σύνδεσμο 
δισουλφιδίου σε μια ενιαία ακολουθία έξι αμινοξέων κοντά στο καρβοξυλικό τέρμα, 
το οποίο θα ταίριαζε στη φάση ΠΙ του προτύπου του Shaw. Εντούτοις, η ακολουθία 
πεπτιδίων του Gly-Ala-Gly-Ala-Gly-Cys-ASx-Ser-Ala-Val-Cys-(PIΌ, Leu) δεν είναι 
ακριβώς η ίδια, όπως αυτή που καταγράφεται από τους Yamaguchi et al [59]. Έχει 
προταθεί ότι η ακολουθία προήλθε πιθανώς από τη Η-αλυσίδα, δεδομένου ότι οι 
μελέτες πραγματοποιήθηκαν πριν από τη διευκρίνιση της δομής βαριών-ελαφρών 

αλυσίδων. 

6. ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΙΝΟΪΝΗΣ 
Η χρήση των μεθόδων διάθλασης των ακτίνων Χ μαζί με τις υπέρυθρες μελέτες, 

τις μελέτες της σύνθεσης αμινοξέος και τις μελέτες ακολουθίας έχουν οδηγήσει σε 

μια αρκετά πλήρη εικόνα της μοριακής διαμόρφωσης της ινοΤνης του μεταξιού, 

ειδικότερα αυτή της Β . mori. 

b 

αμινοξέος. 

Fιbcr . ch~n ~χιs 

Οι αρχικές έρευνες ακτίνων Χ των Meyer και 
Mark [103], καθώς και άλλων [98-100], οδήγησαν 
στην ερμηνεία των διαγραμμάτων των ακτίνων Χ 

βασισμένων σε μεγάλες πολυπεπτιδικές αλυσίδες, 

που κινούνταν παράλληλα στον άξονα ινών. 

Αυτές οι μελέτες καθιέρωσαν -κατά προσέγγιση

τη δομή των διαταγμένων ή κρυσταλλικών 

περιοχών, όπως αυτή μιας β-πρωτεΤνης, δηλ. όπως 

αποτελείται από πτυχωμένα φύλλα, στα οποία οι 

σχεδόν πλήρως εκτεταμένες πολυπεπτιδικές 

αλυσίδες έχουν μια αξονική περιοδικότητα 0.695-
0.704nm και διατηρούν τη συνοχή από τους 

δεσμούς υδρογόνου. Δεδομένου ότι το μήκος ενός 

υπολλείματος αμινοξέος είναι 0,363nm, η αξονική 
περιοδικότητα αντιστοιχεί σε δύο υπολείμματα 

Ακολουθώντας τις λεπτομερείς μελέτες των Marsh et al [ 104 και 105], περιγράφηκε 
μια εικόνα μονάδας κυττάρου για το B.mori: α (ενδοαλυσιδωτή) = 0,94nm, β 
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(άξονας ινών) = 0,697nm, c: 
( ενδοστρωματιιcή) = 0,92nm. Η μονάδα 
αυτών των διαστάσεων του κυττάρου 
περιλαμβάνει τέσσερις πολυπεπτιδικ:ές 
αλυσίδες ή οκ:τώ υπολείμματα αμινοξέος 

διαρρυθμισμένα αντιπαράλληλα, δηλ. 
συμπλεγμένα πίσω ή ρέοντα σε αντίθετες 
κ:ατευθύνσεις. Διάφορες ομάδες 
αλυσίδων σχηματίζονται αντιπαράλληλα 
για να διαμορφώσουν πτυχωτά φύλλα 
παράλληλα στο επίπεδο α-β, όπως διαφαίνεται στην Εικ:όνα δεξιά (Η 

αντιπαράλληλη β-πτυχωμένη διαμόρφωση φύλλων του μεταξιού B.mori. Ο άξονας 
των αλυσίδων είναι παράλληλος στον άξονα των ινών - Αναφορές 104 κ:αι 8). Σε 
αυτό το πρότυπο οι μικ:ρότερες πλευρικ:ές αλυσίδες (Η) γλυκ:ίνης, εναλλάσσονται 
είτε με τη μεγαλύτερη αλανίνη (-CH3) είτε με την πλευρική αλυσίδα (-ΟΗ) της 
σερίνης κ:ατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι πλευρικ:ές αλυσίδες της γλυκ:ίνης σε ένα φύλλο 

να βρεθούν απέναντι από τις πλευρικ:ές αλυσίδες της γλυκ:ίνης στο επόμενο φύλλο. 
Ο διαχωρισμός του ενδοστρώματος (α) θα εναλλάξει αναλόγως, δηλ. 0,35nm κ:αι 
0,57nm. Αυτή η έννοια των εναλλασσόμενων υπολειμμάτων γλυκ:ίνης κ:αι αλανίνης 
κ:αι περιστασιακ:ά της σερίνης επιβεβαιώθηκ:ε από τις μελέτες ακ:ολουθίας του 
εξαπεπτιδίου που απομονώθηκ:ε από τους Lucas et al [96]. Το μήκ:ος του 
πολυπεπτιδίου των αλυσίδων που αποτελείται από τα υπολείμματα αμινοξέος που 
έχουν ογκ:ωδέστερες πλευρικ:ές αλυσίδες, όπως η τυροσίνη, δεν μπορεί να 
φιλοξενηθεί στο μοντέλο κ:ρυσταλλίτη, εντούτοις, η παρουσία τους δεν μπορεί να 

αποκ:λειστεί εξ' ολοκ:λήρου . 
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Πιο πρόσφατες μελέτες ακτίνων Χ της δομής κρυστάλλου του μεταξιού B.mori, 

Ρο\aι· - A111ipaι·al\~\ (ΡΑ) Αιιιi110\aι· - Anliparalle\ (λλ) 

βασισμένες σε 3 5 
πρόσφατα 

παρατηρηθείσες εντάσεις 

αντανάκλασης από το 

κέντρο στην 5η γραμμή 

στρώματος, έδειξαν τη 

μάλλον ανώμαλη 

συσσώρευση των δομών 

των φύλλων που 

διαμορφώθηκαν από τους 

δεσμούς υδρογόνου 

[106]. Οι μελέτες 
αποσαφήνισαν ότι τα πτυχωμένα μόρια των φύλλων τακτοποιούνται κατά 
αντιπαράλληλο ( αντιπολικό) τρόπο, παρά κατά αντιπαράλληλο (πολικό) τρόπο, 
όπως περιγράφεται από τους Marsh et al. Μπορεί να διαφανεί από την Εικόνα 
αριστερά (Δύο πρότυπα για τη δομή φύλλων που διαμορφώνονται από τους δεσμούς 
υδρογόνου. Οι ομάδες υπολειμμάτων μεθυλικές της αλανίνης παρουσιάζονται ως 

μεγάλοι μαύροι κύκλοι - Αναφορά 106), στο ( αντιπολικό) πρότυπο οι μεθυλικές 
ομάδες των υπολειμμάτων της αλανίνης στρέφονται διαδοχικά σε καθεμία πλευρά 
του φύλλου κατά μήκος της κατεύθυνσης των δεσμών υδρογόνου, ενώ στο (πολικό) 
πρότυπο είναι όλα σε μια πλευρά. Οι παράμετροι των μονάδων του κυττάρου, που 
χρησιμοποιούν τις συντεταγμένες που περιγράφηκαν ανωτέρω και μια εκτιμώμενη 
περίοδο ινών 0,698nm είναι (ενδοαλυσιδωτή) = 0,949nm, και (ενδοστρωματική) = 
0,938nm. Η δομική ανάλυση σχετικών ενώσεων έχει καταδείξει επίσης διά- και 

ενδο-στρωματική αναταραχή [5]. 
Στο μοντέλου tussah μεταξιού, A.pernyi, η διαμόρφωση των μονάδων του 

κυττάρου είναι βασισμένη σε πλευρικές αλυσίδες παρόμοιου μεγέθους, κυρίως 

αλανίνης, που προβάλλονται από κάθε πλευρά του πτυχωμένου φύλλου για να 
δώσουν ένα διάστημα ενδοστρώματος 0.53nm. Οι μελέτες ακτίνων Χ του 

Warwicker [ 107] για μια ευρεία ποικιλία πρωτεϊνών μεταξιού της γνωστής 
σύνθεσης αμινοξέος έχουν καταδείξει ότι, ενώ ο άξονας ινών και τα ενδοαλυσιδωτά 
διαστήματα (β και α συντεταγμένων) είναι ο ίδιος για όλες τις ινοΤνες, τα 
διαστήματα ενδοστρώματος (συντεταγμένη c) ποικίλλουν και συσχετίζονται με το 
μέγεθος των προβαλλόμενων πλευρικών αλυσίδων. Αυτό οδήγησε στην ταξινόμηση 
των ινοϊνών μεταξιού σε πέντε κύριες ομάδες με βάση τις ποικίλες διαστάσεις των 
ενδοστρωματικών διαστημάτων. Δεδομένου ότι η μοριακή διαμόρφωση εξαρτάται 
από τη μορφή, το μέγεθος, την ακαμψία και τις χημικές (υδροφοβικές, υδρόφιλες, 
κ.λ.π.) ιδιότητες των πλευρικών αλυσίδων, είναι πιθανόν η διαμόρφωση να είναι 
χαρακτηριστική του είδους. Δεδομένου ότι όλο και περισσότερα μετάξια 
εξετάζονται ο αριθμός σχηματισμών, όπως διαφαίνεται στον Πίνακα 4, θα αλλάξει. 
Ενώ η μεγάλη πλειοψηφία των πρωτεϊνών μεταξιού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
εμπορικής σπουδαιότητας, περιέρχεται στην κατηγορία β-πτυχωμένων φύλλων, 
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μερικές από το πιο ασυνήθιστες πηγές εκθέτουν β-σταυρωτή, α-ελικοειδή, 

πολυγλυκίνη ΙΙ και διαμορφώσεις κολλαγόνου [4, 5, 6, 108]. Η πρόταση ότι ένα 
μικρό ποσό α-ελικοειδούς διαμόρφωσης εμφανίζεται στην ινο'ί:νη των αδένων 

ώριμων προννμφών [ 109] υπόκειται σε κάποια αμφιβολία, δεδομένου ότι η 

προετοιμασία δείγματος μπορεί να επηρεάσει άμεσα το μετασχηματισμό [ l lO]. Οι 
υψηλής ευκρίνειας 13C NMR μελέτες φασματοσκοπίας άθικτης ινο'iνης αδένων [ 111, 
112] εμφανίζονται να αποκλείουν την παρουσία α-ελικοειδών τμημάτων. Είναι 

απίθανο επομένως μια μορφή α-ελικοειδούς να εμφανιστεί στην κλώση της ίνας. 

6.1 Διαμόρφωση ινοΊνης αδένων 

Η διαμόρφωση του υδάτινου μεταξιού- δηλαδή ινοίνης στον αδένα πριν από την 

κλώση- θεωρείται ιδιαίτερου ενδιαφέροντος όσον F~~~~~~~~~~~ 
αφορά τις προσπάθειες να γίνει κατανοητή η 

διαδικασία κλώσης και να αποσαφηνιστεί ο ρόλος 
της αυτοσυναρμολόγησης και της μοριακής 
αναγνώρισης. Μεγάλοι προσκοπτόμενοι φραγμοί 
έχουν υποστεί στην πραγματικότητα στιγμιαία 

πυρηνοποίηση (μετουσίωση) του διαλύματος 
πρωτε'tνης, ως αποτέλεσμα των δυνάμεων 
διάτμησης που εισάγονται κατά τη διάρκεια της 
διακίνησης και της απαίτησης να διασκορπιστεί η 
πρωτεtνη στο νερό πριν από τη λήψη των 
μετρήσεων. Διάφορες μελέτες [5] έχουν 
χρησιμοποιήσει τη διάθλαση των ακτίνων Χ, τις υπέρυθρες μεθόδους 

φασματοσκοπίας στην ινοί\ιη αδένων - ξηραμένης χωρίς μηχανική διαταραχή, στις 
ξηρές υδάτινες διασπορές περιεχομένου ινοί\ιης, του κουκουλιού αδένα και των 
μεμβρανών ινοΊ:νης· τα αποτελέσματα έχουν δείξει ότι αυτά τα προϊόντα έχουν μια 

τροποποιημένη δομή β-φύλλου. Η τροποποιημένη μορφή ινοίνης είναι γνωστή ως 
μετάξι Ι [116] ή α-μορφή [114]. Και τα δύο ονόματα χρησιμοποιούνται στα 
συγγράμματα, εντούτοις το προηγούμενο όνομα φαίνεται προτιμητέο, ώστε να 

αποφεύγεται η σύγχυση με τον α-έλικα. Ένα διαμορφωτικό πρότυπο 
στροφαλοφόρων αξόνων για αυτήν την ασταθή πεταλώδη κρυσταλλική δομή 
(μετάξι Ι) έχει προταθεί από τους Lotz και Keith [115], η οποία χρησιμοποίησε την 
poly(L-Ala-Gly)II ως πρότυπη ένωση. Ένα πρότυπο μοριακής πτυχωτής αλυσίδας 
έχει προταθεί, επίσης, από τον Iizuka [26], στο οποίο τρεις αλυσίδες υπομονάδων 
διπλώνονται μπρος-πίσω μεταξύ τους πολλές φορές για να διαμορφώσουν ένα 

ραβδοειδές μόριο. 
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1 [107] 

3b [107] 

Πίνακας 4: Ταξινόμηση β-πτυχωμένων ινοϊνών 

Β. mori 0.93 nm Περιέχει Gly-(Ala, 
Ser)n αλληλουχίες 

~moloneyi 1 1.00 nm ΓΜεγάλη αναλογία 
1 J-\.. 

1 
(Gly+Ala+Ser) 

-Γcanephora asiati~~-- ,r--·----·-··1-· .····o··-0--n··--m·-···--··-·-- Γ ---··-·-_··----

1, Α. pemyi 1 1.06 nm ΓΩερ-ιέ-χε-ι-(Α_Ι_a_)n-
1 αλληλουχίες 

························-···· .. ······-···-····· ········-···-····-···-···-···· .... ,_ ·-····-·····-····---··-··------·--·-· .... ,. ______ ,.,,,,,. ______ _ 
Dictyoplaca 

. . 1.06 nm 
Japonιca 

1 1 1 Digelansimts 

1 

Υψηλή σε Ala και 
r-· -·-- -···--·---·---,--- ·-·--·---r-·· -Γ------------·-~---·--·-----------

1 

4 1

1 

[4] J 1.38 nm Gin, χαμηλη' σε diversipes 
ι i 1 i Gly 

Γ- s--Γ[10Ί-] --j- τ~:~:~~:;:a 1-ι~~η-:- --- Αξ~~Ξ::;ά -
Γ--··-·--.. -···--··-··· -· r---·--·--···---······--····- Γ---·-··-··-···--··---·-. ---Γ----- ---···- --
1 

6 
i [ 107] ! Nephιla . ! l.S7 nm πλευρικών 

i Ι Ι senegalensιs 1 αλυσίδων 

aΣυντεταγμένες: a=0,944nm, b=0,695nm, c=διάσταση μονάδων κυττάρου 

κανονική στο επίΊ:tεδο του πτυχωμένου φύλλου. 

Ένας τύπος προτύπου διπλωμένης-αλυσίδας για το μετάξι 1 έχει προταθεί επίσης 
για τις μοριακές μελέτες διαμόρφωσης που χρησιμοποίησαν διαμορφωτικούς 

ενεργειακούς υπολογισμούς αντιπροσωπευτικών συνθετικών πεπτιδίων, που 
διαμορφώθηκαν μετά από τις κρυσταλλικές περιοχές της ίνας του μεταξιού (Ala-Gly 
επαναλαμβάνεται περισσότερο από 8) [116]. Τα · αποτελέσματα αυτών των 
διάφορων μελετών παρέχουν διαφορετικές διαστάσεις μονάδων του κυττάρου για. 
διαφορετικά πρότυπα, εντούτοις ως αποτέλεσμα της μετασταθείσης διαμόρφωσης, 
το υψηλό περιεχόμενο μοριακού βάρους του αδένα παραμένει διαλυτό και 
διαμορφώνει μια νηματική υγρή κρυσταλλική φάση στην προετοιμασία της κλώσης. 

7. ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΉ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΜΕΤΑΞΙΟΥ 

Η ινο'ί:νη και η σερικίνη είναι συντεθειμένες κατά τη διάρκεια του τελικού (5°υ) 
σταδίου. Η ταχεία σύνθεση του DNA και του συνόλου RNA εμφανίζεται στα 
ιδιαίτερα ειδικευμένα κύτταρα του πίσω τμήματος του αδένα του μεταξιού, κατά τη 
διάρκεια του πρώτου μισού του 5°υ σταδίου (μέχρι 3 ημέρες), ενώ η σύνθεση της 
ινο'ί:νης φθάνει στο μέγιστο της την 6η ημέρα [ 117]. Η σερικίνη συντίθεται στο μέσο 
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τμήμα του αδένα. 
Ο γενετικός κανονισμός που ελέγχει τη σύνθεση είναι υπό ισ-χυρό αντιγραφικό 

έλεγχο , δηλαδή η διαδοχική εκπίεση των γονιδίων είναι ρυθμισμένη ακριβώς κατά 

τη διάρκεια 5°u σταδίου. Οι ιδιαίτερα επαναλαμβανόμενες γενετικές περιοχές 
κωδικοποιούν τις βαριές αλυσίδες ινοί:νης [11 8- 121] και τις ελαφρές αλυσίδες [59]. 
Φαίνεται ότι η σύνθεση αυτών των δύο 
πρωτεϊνικών συστατικών γίνεται έτσι 
ώστε οι ισομοριακές ποσότητες των δύο 
πρωτεϊνών να συντίθενται [1 22]. Τα δύο 
γονίδια κωδικοποιούνται σε διαφορετικά 

χρωμοσώματα. Οι πρωτεtνες της 
σερικίνης κωδικοποιούνται από δύο 
τουλάχιστον γονίδια [123]. 
Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει ένα 

ανανεωμένο ενδιαφέρον για τη γενετική 
των μεταξοσκωλήκων και αραχνών 
μεταξιού , λόγω του ασυνήθιστου 
μεταφραστικού συστήματος που παράγει 
υψηλά επίπεδα πρωτεtνης σε συγκεκριμένα στάδια του κύκλου ζωής τους. Επίσης, 
οι ίνες που παράγονται έχουν μηχανικές ιδιότητες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τον 

υψηλής απόδοσης τομέα. Έχουν πραγματοποιηθεί ιδιαίτεροι διασκελισμοί στην 
παραγωγή μεταξοειδών πολυμερών χρησιμοποιώντας συνθετικά, μεταξοειδή 
γονίδια που εκφράζονται από τον το Ε . coli [1 24]. Μια αναθεώρηση της γενετικής 
του μεταξιού και των προβλημάτων που παραμένουν να επιλυθούν στην παραγωγή 

των μεταξοειδών πολυμερών σωμάτων (SLP) παρουσιάζεται από τους Kaplan et al 
[6, 125] και τον Shimura [126]. 

Σύνθεση των μεταξοειδών πολυμερών 
Η ιδέα της μίμησης του μεταξοσκώληκα στην παραγωγή των μεταξοειδών ινών 

θεωρείται ότι έχει δημιουργηθεί από τους Κινέζους περισσότερο από 2000 χρόνια 
νωρίτερα. Τα πρώτα χρησιμοποιήσιμα τεχνητά μετάξια βασίστηκαν στο νιτρικό 
άλας κυτταρίνης και η αναπαραγμένη κυτταρίνη διατήρησε λίγη ομοιότητα με το 
πραγματικό μετάξι, εκτός από την ύπαρξη λεπτών συνεχών ινών με υψηλή 
λαμπρότητα. Η εξέλιξη των συνθετικών ινών πολυαμιδίων στις αρχές του 20°u 
αιώνα, όπως το νάυλον, βασισμένο στα υποπροϊόντα πετρελαίου , όχι μόνο 
ξεσήκωσε τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας, αλλά παρήγαγε ίνες με ιδιότητες να 
πλησιάζουν περισσότερο εκείνες του φυσικού μεταξιού. Εντούτοις, πολλές από τις 
μοναδικές ιδιότητες του μεταξιού , όπως η υφή , η λαμπρότητα, η απορρόφηση 
υγρασίας και η ικανότητα βαφής, δεν θα μπορούσαν να αντιστοιχηθούν. Οι 
προσπάθειες να παραχθούν υφαντικές ίνες βασισμένες σε αναπαρηγμένη πρωτεί:νη 
από τέτοιες πηγές όπως το γάλα, ο αραβόσιτος ή τα φυστίκια απαντήθηκαν με λίγη 
επιτυχία, γεγονός που οφείλετο κυρίως στη φτωχή αντοχή και διαλυτότητα ύδατος 

του τελικού προϊόντος. 
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Πρόσφατη εστίαση πραγματοποιήθηκε στην κατασκευή των πολυμερών σωμάτων 

που ενσωματώνουν τις λειτουργικές ακολουθίες που διαμορφώνονται μετά από τα 
τμήματα της ινοϊνης ή φραγμών συμπολυμερών που διαμορφώνονται μετά από την 

ινοϊνη και την ελαστίνη [127]. Η νηματοποίηση τέτοιων πολυμερών σωμάτων στις 
χρήσιμες ίνες έχει απαντηθεί με κάποια επιτυχία. Εντούτοις, η ιεραρχική μοριακή 

διαδικασία συναρμολόγησης, έμφυτη στο βιολογικό σύστημα του μεταξοσκώληκα 
ή της αράχνης, ακόμη δεν έχει πραγματοποιηθεί. Το σχέδιο, η σύνθεση και η 

επεξεργασία των νέων ινιδικών πρωτεϊνών με βάση, παραδείγματος χάριν, τον 

ινιδικό άξονα ιών των αδένων [128] ρίχνουν φως στη διαδικασία και προβαίνουν 
κατά κάποιο τρόπο προς την επίτευξη εκείνου του στόχου. 

Πώς ξεχωρίζουμε το Μετάξι 

Δύο εύκολοι τρόποι να διακρίνουμε το μετάξι είναι : 
1.Καίμε ένα μικρό κομμάτι μεταξωτού υφάσματος, οπότε βγαίνει δυσάρεστη 

οσμή σαν να καίγεται τρίχα και σχηματίζεται μια σφαιρική μπαλίτσα στάχτης που 

εύκολα σπάει σε σκόνη. 
2. Κομμάτι μεταξιού τοποθετείται σε θερμό διάλυμα καυστικής σόδας ή 

ποτάσας, όπου διαλύεται. 

• Γενικές Ιδιότητες μεταξιού 

Φυσικό προϊόν 
Το μετάξι είναι ένα απόλυτα φυσικό προιον που παράγεται από ένα ζωικό 

οργανισμό, χωρίς κανένα απολύτως χημικό 

Απαλότητα 
Τα παράλληλα στρώματα πρωτεΊ:νης στην ίνα του μεταξιού το κάνουν πολύ 

απαλό, έτσι ώστε όχι μόνο να μην ερεθίζει το δέρμα, αλλά να είναι και πολύ 

ευχάριστο στην αφή. 

Απορροφικότητα 
Το μετάξι παραμένει στεγνό ακόμα και αν έχει απορροφήσει το 30% του βάρους 
του σε νερό, γι' αυτό και έχει πολύ καλή συμπεριφορά στον ανθρώπινο ιδρώτα. 

Α ντιαλλεργικό 
Οι γιατροί συστήνουν μεταξωτά ρούχα, σεντόνια κλπ. σε όσους έχουν 
δερματολογικά ή αλλεργικά προβλήματα 

Μονωτικό 
Το μετάξι έχε ι πολύ καλή ~μπεριφ,ορά στη ~ερμότητα όντα~ άριστο μο~ωτικό και 
έτσι τα μεταξωτά ρούχα ειναι ζεστα το χειμωνα και δροσερα το καλοκαιρι 
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Αντανάκλαση 

Η τριγωνιή δομή της ίνας του μεταξιού την κάνει να λειτουργεί σαν πρίσμα και να 
αντανακλάει ένα πολύ λαμπερό και «καθαρό» χρώμα. 

8. ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΙΟΥ 

8.1 Εισαγωγή 
Οι φυσικές ιδιότητες του μεταξιού, όπως εκείνες άλλων φυσικών ινών, είναι 

αρκετά μεταβλητές και εξαρτώνται ευρέως από την πηγή και τους όρους ωρίμανσης 

(είδη και μεταξωσκοληκοτροφία) των μεταξοσκωλήκων. Τέτοια μεταβλητότητα 

στις ιδιότητες αναμένεται λόγω των διαφορών στη σύνθεση του αμινοξέος και τη 
μοριακή οργάνωση. Για τους σκοπούς αυτής της αναθεώρησης, οι ιδιότητες που 

θεωρούνται βοηθητικές, ώστε να θεωρηθούν σημαντικές οι διαφορές στην εμφάνιση 
και τη συμπεριφορά του μεταξιού, είναι τα μορφολογικά χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα και οι μηχανικές ιδιότητες. Μια γενική περίληψη άλλων σωματικών 
ιδιοτήτων περιλαμβάνεται επίσης. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα αποτελέσματα 

που παρουσιάζονται είναι χαρακτηριστικά και μπορεί να ποικίλουν από δείγμα σε 

δείγμα εξαιτίας της ετερογένειας του μεταξιού. Οι συνθήκες δοκιμής έχουν 
επιπτώσεις, επίσης, στα αποτελέσματα και, όπου απαιτείται, δηλώνονται. 

8.2 Μικροσκοπικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

Η διατομική εμφάνιση μιας ίνας μεταξιού ( αποκομμιωμένο μετάξι) είναι αυτή ενός 
ακανόνιστα διαμορφωμένου τριγώνου (B.mori) ή ημισεληνοειδής (Anaphe) ή 
επιμηκυμέvης σφήνας (tussah), όπως φαίνεται στο μικροσκόπιο ανίχνευσης (SEM) 
(Εικόνες κατωτέρω: ( 1) SEM άποψη των διαγώνιων τμημάτων μεταξιού B.mori -
δείκτης κλίμακας 1 Ομm, (2) Anaphe μετάξι - δείκτης κλίμακας 20μm, (3) Tussah 
μετάξι - δείκτης κλίμακας, 20μm). 

Στο ακατέργαστο μετάξι, τα τμήματα εμφανίζονται ανά ζευγάρια (νήμα) που 
διατηρούν συνοχή από τη σερικίνη. Στο οπτικό μικροσκόπιο μπορεί να φανεί ένα 
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προφανές μέγεθος του κόκκου στα τμήματα του μεταξιού 
tussah, αλλά όχι σε άλλα μετάξια [129]. Η αιτία αυτής 
της κοκκοποίησης είναι αβέβαιη , αλλά μπορεί να είναι 

συνδεδεμένη με εκφέρουσες εντοπισμένες διαφορές στη 

σύσταση που παρατηρήθηκαν (από το συντάκτη) στις 

μελέτες ΤΕΜ των διαγώνιων τμημάτων του μεταξιού 

tussah με οξικό άλας ουραvυλίου ή φωσφοροβολφραμικό 
οξύ. 
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Οι παρατηρηθείσες διαφορές στη σύσταση θα μπορούσαν ενδεχομένως να 

εξηγήσουν, εν μέρει, τη χονδροειδή ινιδική σύσταση που διαφαίνεται στις διαμήκεις 
ίνες tussah (Εικόνα δεξιά: Διαμήκης διάσπαση νήματος tussah μεταξιού που 

παρουσιάζει χαρακτηριστική εσωτερική ινιδική δομή - δείκτης κλίμακας, ΙΟμm). 

(SEM του Dr M.G. Dobb, Τμήμα Βιομηχανιών Κλωστοϋφαντουργίας, 

Πανεπιστήμιο Λιντς, Αγγλία.). 

Κατά μήκος, οι καθαρές ίνες του μεταξιού Β. morι 
μοιάζουν με τέλειες συστραμμένες ίνες, με λίγα 
εξωτερικά σημάδια (Εικόνα πάνω δεξιά: Διαμήκης άποψη 
καθαρού Β. Mori μεταξιού - δείκτης κλίμακας 40μm). Οι 
ίνες του κουκουλιού ενώνονται μαζί με τη σερικίvη 
(Εικόνα πάνω αριστερά: Β. Mori. μετάξι με δείκτη 
κλίμακας 40μm). Το περιελιγμένο μετάξι εμφανίζεται 

κατά προσέγγιση γραμμωμένο, λόγω των πολλών 

νημάτων που διατηρούνται μαζί από τη σερικίνη και τα 

αποτελέσματα περιέλιξης στο στρώμα της σερικίνης. Τα 

Tussah μετάξια είναι περισσότερο χονδροειδή από ότι 
το καλλιεργημένο μετάξι και εμφανίζονται ως 

συστραμμένα μεμβρανοειδή νήματα (Εικόνα κάτω 

δεξιά: Tussah μετάξι - δείκτης κλίμακας 1 ΟΟμm). Τα 
μετάξια Anaphe δίνουν την εντύπωση συστραμμένων 
χονδροειδών κορδελλών στο SEM μικροσκόπιο (Εικόνα 

κάτω αριστερά: Anaphe μετάξι - δείκτης κλίμακας 
20μm). Στο οπτικό μι~ροσκ~πιο μπ~ρεί να εμφανι~θούν 
εγκάρσιες γραμμές ανα τα.κτα διασ:π~ματ~ για να κανου~ 
τα νήματα να μοιάσουν καπως με εναν καλαμο μπαμπου 

[129]. 

Η μέση διάμετρος του μεταξιού ποικίλλει με τον τύπο, 

40 



την ποικιλία των ειδών και τις συνθήκες κλώσης. Παραδείγματα υπάρχουν όπως 15-
25 μm για την ίνα του κουκουλιού Β. mori και μέχρι 65μm για την ίνα του 

κουκουλιού των tussah μεταξιών. Τα αποκομμιωμένα μετάξια είναι περίπου στο 
μισό αυτών των διαστάσεων. Η διάμετρος των ινών ποικίλλει ανάλογα με τη θέση 

της στο κουκούλι, που είναι πιο χονδροειδής εξωτερικά και λεπτότερη στο 

εσωτερικό. Οι διαφορές μπορούν να είναι τουλάχιστον 25% σε κάποιες 

περιπτώσεις. 

Ο Iizuka [28] έχει παρουσιάσει έναν συσχετισμό 

μεταξύ . της διαμέτρου των ινών και του κρυσταλλικού 

προσανατολισμού και οι Iizuka et al [ 130] έχουν 

παρουσιάσει τους συσχετισμούς μεταξύ της διαμέτρου 

των ινών και της αντοχής τάνυσης και του συντελεστιΊ 

κατά μήκος των διαφορετικών μηκών των ινών μέσα 

στο ίδιο κουκούλι και μεταξύ διαφορετικών ειδών. 

Η σερικίνη μπορεί να προσδιοριστεί με ψεκασμό με ένα μίγμα C. 1. Acid blue 40 
και C. Ι. Acid Orange 56 σε 20°C για 1 Ο λεπτά. Μετάξια που περιέχουν σερικίνη 
περισσότερο από 10% χρωματίζονται κίτρινο-κόκκινα και με σερικίνη λιγότερο από 
10% χρωματίζονται μπλε [131 ]. 

8.3 Μηχανικές ιδιότητες 

Χαρακτηριστικά τάνυσης λόγω έντασης 

Το μετάξι είναι μοναδικό μεταξύ των φυσικών ινών λόγω της αρκετά υψηλής 
αντοχής και επιμήκυνσης διάρρηξης της, που οδηγεί σε μια υψηλή εργασία 
αποκοπής κι είναι περισσότερο συγγενική με τις συνθετικές ίνες απ' ότι με άλλες 
φυσικές ίνες. Κατά συνέπεια, το μετάξι έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιθυμητό στην 
κατασκευή υφαντικών υλικών, όπου απαιτείται ανθεκτικότητα. Με την εμφάνιση 
των συνθετικών ινών όπως το νάυλον, του οποίου οι ιδιότητες μπορούν να 
διαμορφωθούν για να συναντήσουν μια ευρεία ποικιλία απαιτήσεων με 

οικονομικότερο κόστος, μειώθηκε η κατανάλωση μεταξιού. 

Οι καμπύλες τάνυσης λόγω της έντασης για το μετάξι και για διάφορες άλλr,ς ίνες 
σε ένα σταθερό ποσοστό φόρτισης δίνονται στις καμπύλες που ακολουθούν. Αυτές 
οι καμπύλες είναι από το έργο του Meredith [ 132], το οποίο συνέκρινε την τανυτική 
συμπεριφορά ποικίλων ινών χρησιμοποιώντας τους ίδιους όρους δοκιμής. Κάθε 
καμπύλη αντιπροσωπεύει τα αποτελέσματα από πέντε επιλεγμένες καμπύλες, των 
οποίων τα χαρακτηριστικά ήταν η πλησιέστερη στη μέση ένταση, επιμήκυνση και 
τις τιμές ενδοτικού σημείου ενός μεγαλύτερου δείγματος. Μπορεί να εκτιμηθεί ότι 
ποικίλοι παράγοντες επηρεάζουν τη μορφή και το μήκος της καμπύλης τάνυσης 
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λόγω έντασης για ένα ενιαίο δείγμα δοκιμής. Αυτοί περιλαμβάνουν το φορτίο που 
εφαρμόζεται, το χρόνο ή την ταχύτητα της δοκιμής, προηγούμενο ιστορικό 

φόρτισης, περιεκτικότητα σε υγρασία, τη θερμοκρασία και προηγούμενη χημική ή 

μηχανική επεξεργασία που χορηγήθηκε στο δείγμα. 

Χαρακτηριστικές καμπύλες τάνυσης λόγω φόρτισης για τα μετάξια και άλλες ίνες. 
Σταθερό ποσοστό φόρτισης 1 Ο gf den-1 mίn- 1 σε 65% rh, 20°C (Αναφορά 132). 
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χαμηλότερη αντοχή (0,37 N/tex), αλλά μια αμετάβλητα πολύ υψηλότερη 
επιμήκυνση αποκοπής (36,6%) από ότι τα καλλιεργημένα μετάξια. Η εργασία 
διάρρηξης ή η ανθεκτικότητα, που καθορίζεται από την περιοχή κάτω από την 
καμπύλη, είναι ανώτερες από αυτήν οποιωνδήποτε άλλων φυσικών υφαντικών ινών 
και προσεγγίζει αυτή του νάυλον. Κατά ενδιαφέροντα τρόπο, μερικά μετάξια 
ξεπερνούν το νάυλον στην εργασία διάρρηξης σε υψηλότερα ποσοστά φόρτισης, 
λόγω της αυξανόμενης επιμήκυνσης στα αυξανόμενα ποσοστά φόρτισης [133]. Ο 
αρχικός συντελεστής (ένα μέτρο αντίστασης στην επέκταση στις μικρές πιέσεις που 
υπολογίζεται από την αρχική κλίση της καμπύλης) συσχετίζεται με την ακαμψία της 
ίνας. Το μετάξι εκθέτει ένα μέτριο, αρχικ? συντε~εστή, που, είναι, υψηλότερο,ς από 
αυτόν του νάυλον και του μαλλιου, αλλα χαμηλοτερος απο αυτον του λινου, του 
μεταξιού αραχνών, του πολυεστέρα και των αραμιδίων. Το ενδοτικό σημείο 
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καθορίζεται από την ενδοτική πίεση και την ενδοτική τάνυση και συσχετίζεται με το 

όριο στο οποίο μπορεί να επεκταθεί μια ίνα και να ανακτήσει ακόμα περισσότερη 

ελαστικότητα . Οι τιμές για το μετάξι είναι αρκετά καλές, αλλά δε συγκρίνονται με 

εκείνες του νάυλον. Η χαμηλή ενδοτική πίεση του μεταξιού είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας που συμβάλλει στο σχετικά χαμηλό ενδοτικό σημείο της . 

. Γ----·--· -Α , Επέκταση ΓΕργασία Αρχ. Ενδοτικη' Γ-----
! ντοχη ! για ι Ενδοτική 
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Πίνακας 5: Χαρακτηριστικές ιδιότητες τάνυσης του μεταξιού και άλλων ινών 

al-cm μήκος δοκιμής; 65% rh; 20°C; ποσοστό φόρτωσης 0.9 N/tex-
1 

m-
1
• 

Πηγή: Αναφορές 132 και 140. 

5.0 

Καταδείχθηκε από τον Meredith (132] ότι οι μηχανικές παράμετροι της αντοχής, 
τη ς επέκτασης διάρρηξης κ~ι :ου αρχικ.ού συντελεσ~ το~ μεταξιού, αφορούσαν Τ1) 
λεπτότητα των ινών. Γενικα, οσο λεπτοτερο το μεταξι, τοσο υψηλοτερη η αντοχη 
και 

0 
αρχικός συντελεστής και τό~ο πι? χαμηλή η επέκτα~η διάρρηξης. ~ Iizuka 

[28] έχε ι καταδείξει τη γραμμικη σχεση του συντ~λεστη των «σ~ατικων» και 
δυναμικών συντελεστών του '! oung ~αι ~ς διαυγε~ας των ακτινων ~ στη 
λεπτότητα των ινών. Όσο λεπτοτερη η ινα, τοσο υψηλοτερος ο συντελεστης του 
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Υ oung και τόσο μεγαλύτερος ο βαθμός διαύγειας. Η αλλαγή στο ποσοστό αποκοπής 
της υδάτινης ινο'f:νης που προκλήθηκε από τις αλλαγές στη διάμετρο κατά την πίεση 

του ιστού του μεταξιού στην κλώση θεωρήθηκε ότι προκαλεί αυτές τις αλλαγές. Η 

σερικίνη βρέθηκε να μην έχει καμία επιρροή στη σχέση. 

Πρόωρες προσπάθειες να συσχετισθούν οι τανυτικές ιδιότητες διαφορετικών 

μεταξιών με διαφορές στη χημική σύνθεση τους πραγματοποιήθηκαν από τον Lucas 
[52], ο οποίος χρησιμοποίησε τα αποτελέσματα από χρωματογραφικές αναλύσεις. Η 
αναλογία του συνολικού ποσού υπολειμμάτων αμινοξέος σε μακρές-και-μικρές 

αλυσίδες (LC/SC) συσχετίστηκαν με τα χαρακτηριστικά φορτίου-επέκτασης και την 
ελαστική αποκατάσταση. Η ομάδα μεταξιών Anaphe με χαμηλή αναλογία τιμών, 
δηλαδή με έναν μεγαλύτερο αριθμό μικρών πλευρικών αλυσίδων, είχε υψηλότερη 

αντοχή και χαμηλότερη επέκταση στο σπάσιμο από την ομάδα Antheraea, η οποία 
είχε υψηλότερη αναλογία τιμών. Τα αποτελέσματα για το Β. mori μειώθηκαν 
μεταξύ εκείνων για τα είδη Anaphe και Antheraea. Οι μορφές των καμπυλών ήταν 
χαρακτηριστικές για κάθε ομάδα, με την ομάδα Antheraea να παρουσιάζει έντονο 
ενδοτικό σημείο. 
Η επίδραση της ενυδάτωσης στο νερό σε 20°C και 95°C πραγματοποιήθηκε για 

να αυξηθεί το επεκτάσιμο όλων των μεταξιών, με την αύξηση να είναι μεγαλύτερη 

στην υψηλότερη θερμοκρασία απ' ότι στη χαμηλότερη θερμοκρασία. Ο βαθμός 

αλλαγής στα επεκτάσιμα διαφορετικών μεταξιών ποίκιλλε με την αναλογία LC/SC, 
όσο χαμηλότερη η αναλογία τόσο μικρότερος ο βαθμός αλλαγής. Αργότερα 
αποδείχθηκε ότι οι ομάδες στις οποίες τοποθετήθηκαν διαφορετικά μετάξια 
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βασισμένα στις διαφορές αναλογίας 

LC/SC, συσχετίσθηκαν εύλογα με τις 

ομάδες των ακτίνων Χ που καθιέρωσε ο 

Warwicker [107]. Κατά συνέπεια οι 

διαφορές στις επεκτάσιμες ιδιότητες των 

μεταξιών θα μπορούσαν να αποδοθούν 

άμεσα στις διαφορές διαστημάτων των 

πλευρικών αλυσίδων και, έμμεσα, στο 

ποσό κρυσταλλικού και άμορφου 

υλικού, αν και αποκλείεται μια τέτοια 

ποσοτική σχέση. 

Οι δομικές αλλαγές στα 

καλλιεργημένα και άγρια μετάξια που 

φουσκώνουν στο νερό και σε υδάτινα 

διαλύματα υδροξειδίου νατρίου έχουν 

μελετηθεί χρησιμοποιώντας τις 

μικρογωνιακές μεθόδους διάθλασης 

ακτίνων Χ (SAXD ) [134]. Τα 

αποτελέσματα υποδεικνύουν την ύπαρξη 

δομών που έχουν μια μεγάλη περίοδο 

στην κάθετη κατεύθυνση του άξονα 

44 



ινών. Αυτές οι δομές έχουν ερμηνευθεί ως διαστήματα που διαμορφώνονται ως 

αποτέλεσμα της προνομιακής διόγκωσης στις άμορφες περιοχές. 
Η υπολογισμένη μεγάλη περίοδος κυμαίνεται από l 2,3nm για το καλλιεργημένο 

μετάξι σε 8,1 έως 11,3 nm για τα άγρια μετάξια, ανάλογα με το μέσο φουσκώματος 
που χρησιμοποιείται. 

Ελαστική αποιcατάσταση 
Γενικά, το μετάξι παρουσιάζει ένα συγκρατημένα υψηλό βαθμό διαστατικής ή 

ελαστικής αποκατάστασης από μεγάλη παραμόρφωση πίεσης και τάνυσης. Η 
σύγκριση της αποκατάστασης του μεταξιού με εκείνη άλλων ινών υπό τους ίδιους 

όρους δοκιμής γίνεται στα διαγράμματα αριστερά, μετά από την εργασία που 

εκτέλεσε ο Meredith [135] 

(Εικόνα αριστερά: Ελαστική αποκατάσταση μεταξιών και άλλων ινών. Συνεχής 
τιμή φόρτισης Ι Ο g f den- 1 m-' - 0.9 N/tex-' min-1 

- σε 65% rh, 20°C - Αναφορά 
135). 

Η αποκατάσταση του καλλιεργημένου μεταξιού σε σχετικά χαμηλή πίεση 
(λιγότερο από lg/den) συγκρίνεται με αυτή του νάυλον. Αφ' ετέρου, η 

αποκατάσταση από τη χαμηλή πίεση (λιγότερο από 5%) δεν είναι σχεδόν τόσο καλή 
όσο αυτή του νάυλον, λόγω της χαμηλής ενδοτικής πίεσης του μεταξιού (βλ. Πίνακα 
5). Όπως αναμένεται, στην πίεση ή την τάνυση πέρα από το ενδοτικό σημείο, η 
αποκατάσταση μειώνεται εντυπωσιακά με την εκδήλωση της πλαστικής ή της 
μόνιμης παραμόρφωσης. Σε πίεση 20%, που είναι κοντά στην επέκταση διάρρηξης 
του μεταξιού και του νάυλον, η αποκατάσταση του μεταξιού είναι περίπου 33% και 
εκείνη του νάυλον 75%. Η αποκατάσταση του μεταξιού tussah για οποιαδήποτε 
δεδομένη πίεση μέχρι τη διάρρηξη είναι χαμηλότερη από εκείνη του 
καλλιεργημένου μεταξιού. Η μείωση στην αποκατάσταση του μεταξιού tussah 
εμφανίζεται πολύ γρήγορα στην ενδοτική πίεση και ακολουθείται από μια μόνο 
βαθμιαία αλλαγή μέχρι το σπάσιμο. Αφ' ετέρου, το μετάξι tussah παρουσιάζει 
καλύτερη αποκατάσταση σε πιέσεις πάνω από 12% από ότι το καλλιεργημένο 
μετάξι, αν και η αποκατάσταση στις πιέσεις κάτω από 12% είναι κατά πολύ 

χαμηλότερη. 
γ πάρχει μια άμεση σχέση μεταξύ της λεπτότητας των ινών και της 

αποκατάστασης για οποιαδήποτε δεδομένη πίεση: όσο λεπτότερη η ίνα, τόσο 
καλύτερη η αποκατάσταση. Μια παρόμοια σχέση είναι εμφανής στις χαμηλές 
πιέσεις κατά τη σύγκριση τω; ~επτ?τερων κα~λιεργημένων μετα~ιών με, το 
χονδροειδές μετάξι tussah, αλλα οχι οταν συγκρινονται καλλιεργημενα μεταξια 

διαφορετικής λεπτότητας. 

Η ελαστική αποκατάσταση του μεταξιού ποικίλλει με την περιεκτικότητα της ίνας 
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σε υγρασία. Σε πιέσεις 1 % σε 60% και 90% ΡΗ η αποκατάσταση του μεταξιού 
Bombyx μειώνεται με την αυξανόμενη υγρασία, παρόμοια με τις περισσότερες 
άλλες ίνες. Εντούτοις, σε πιέσεις 5% και 10%, η αποκατάσταση αυξάνεται με την 
αυξανόμενη περιεκτικότητα σε υγρασία [136]. Ένα παρόμοιο σχέδιο για το μετάξι 
Boιnbyx παρατηρήθηκε από τους Lucas et al [55], οι οποίοι συνέκριναν την 

αποκατάσταση των μεταξιών που έχουν πολύ διαφορετική χημική σύνθεση σε 65% 
ΡΗ και 20°C και στο νερό σε 20°C και 95°C. Το μετάξι Anaphe παρουσίασε 
καλύτερη αποκατάσταση στον αέρα είτε από το Bombyx είτε από το Tussah μετάξι 
και ήταν απολύτως απρόσβλητο από τις αλλαγές περιεκτικότητας σε υγρασία σε 

οποιαδήποτε θερμοκρασία. Η αποκατάσταση του μεταξιού tussah επηρεάστηκε 
κατά πολύ από τις αλλαγές και στην περιεκτικότητα σε ύγρασία και στην 
θερμοκρασία, παρουσιάζοντας υψηλότερη αποκατάσταση σε μια σειρά 
επιμηκύνσεων. Η αποκατάσταση διαφορετικών μεταξιών συσχετίσθηκε με τις τιμές 

LC/SC. Χρησιμοποιώντας τεχνικές ηχητικών συντελεστών για να καθορίσουν τη 
στιγμιαία ελαστική εκτροπή των ινών στις χαμηλές πιέσεις, οι Hamburger et al [ 13 7] 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, μέχρι τις πιέσεις 5%, το μετάξι και το μαλλί ήταν οι 
σχεδόν πιο τέλειες ελαστικές ίνες. Η υπερσυστολή του μεταξιού Bombyx 
εμφανίζεται μόνο εάν η ίνα εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες ή σκληρές χημικές 

επεξεργασίες. 

Μαιφομοριακή δομή ι(αι ιδιότητες επέκτασης 

Όπως με άλλες ίνες, η συμπεριφορά του μεταξιού στην εφαρμογή δυνάμεων 
επιμήκυνσης αποτελείται γενικά από τις αλλαγές που εμφανίζονται σε μοριακό 
επίπεδο. Από εκτεταμένες χημικές και δομικές μελέτες της ινο"ivης που 
παρουσιάστηκαν μέχρι τώρα, μια εικόνα των γεγονότων που εμφανίζονται σε 
μοριακό επίπεδο κατά την εφαρμογή δυνάμεων επιμήκυνσης μπορεί να 

σκιαγραφηθεί ευρέως. 
'Οταν εφαρμόζεται ένταση, η αρχική παραμόρφωση εμφανίζεται πρώτιστα στις 

άμορφες επανασυνδέσεις. Το σημείο στο οποίο είναι συνδεδεμένες οι τυχαία 
διαρρυθμισμένες αλυσίδες η μια με την άλλη, η αλληλεπίδραση τους με τους 
κρυσταλλίτες και το ποσοστό του άμορφου παρόντος υλικού θα καθορίσουν την 
αντίσταση στην παραμόρφωση ή τον αρχικό συντελεστή. Ο σχετικά υψηλός 
αρχικός συντελεστής του μετα~ιού δείχνε; ότι η ~ύναμη των ~νδυασμένω~ 
δυνάμεων αλληλεπίδρασης μεταξυ των αλυσιδων στις αμορφες περιοχες και μεταξυ 
των αλυσίδων που αλληλεπιδρούν με τις κρυσταλλικές περιοχές είναι επίσης 
ρκετά υψηλή. Η απελευθέρωση της έντασης σε αυτό το στάδιο οδηγεί σε 

~λοκληρωμένη ελαστική αποκατάσταση. Εντούτοις, εάν η εφαρμογή της έντασης 
εχιστεί οι ενδοαλυσιδωτοί δεσμοί σπάνε και οι τυχαία διαρρυθμισμένες 

συν , , λ , ξ' , 
λ 'δες επεκτείνονται και μπορει να γ ιστρησουν μετα υ τους και πανω από τις 

α υσι , , λ , ξ , δ , 
κρυσταλλικές περιοχές, με συνεπεια μια απω ~ια ενεργειας, ι ω ους η πλαστικής 
ροής. Αυτό χαρακτηρίζεται από το χαμηλο συντελεστη ενδοτικού σημείου 
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σταθεροποίησης (ενδοτική πίεση και ενδοτική τάνυση) της καμπύλης τάνυσης
φόρτισης. Η μόνιμη παραμόρφωση ή δευτερεύουσα παραμόρφωση εμφανίζονται 
όταν μεταρρυθμίζονται οι σπασμένοι δεσμοί στις νέες εκτεταμένες θέσεις. Ο 
βαθμός μόνιμης παραμόρφωσης, άμεσης αποκατάστασης και καθυστερημένης 

αποκατάστασης κατά την απελευθέρωση της έντασης θα εξαρτηθεί από το μέγεθος 
και την ταχύτητα των δυνάμεων που εφαρμόζονται και θα ποικίλλει από τις 

συνθήκες δοκιμής. Αλλά καθώς όλο και περισσότερες αλυσίδες επεκτείνονται 

περαιτέρω, το φορτίο θα αρχίσει να λαμβάνεται από τις κρυσταλλικές περιοχές. 
Λόγω της υψηλής αναλογίας κρυσταλλικού υλικού στο μετάξι Β. mori, η μορφή της 
καμπύλης πάνω στο σημείο σταθεροποίησης είναι σταθερή, αλλά ελαφρώς κυρτή 

στον άξονα των φορτίων μέχρι το σπάσιμο. Τα μετάξια Anaphe δίνουν μια σχεδόν 
γραμμική καμπύλη τάνυσης-φόρτισης στο σπάσιμο, που μπορεί να αποτελείται από 

μεγάλο μέρος του κρυσταλλικού υλικού . Τα Tussah μετάξια παρουσιάζουν έντονο 
ενδοτικό σημείο σταθεροποίησης και μια ευδιάκριτη κοίλη καμπύλη μέχρι το 

σπάσιμο, δείχνοντας ένα μεγαλύτερο ποσοστό άμορφου υλικού είτε από αυτό του 
Bombyx είτε των μεταξιών Anaphe [ 138]. Οι διαφορές στο βαθμό 
προσανατολισμού των αλυσίδων στις άμορφες περιοχές επηρεάζουν, επίσης, τα 

χαρακτηριστικά τάνυσης-φόρτισης. Το μετάξι Tussah αποδείχθηκε ότι έχει ένα 
χαμηλό βαθμό προσανατολισμού του άμορφου υλικού από εκείνο του μεταξιού 
Bombyx [139], που θα μπορούσε να βασίζεται εν μέρει, στο έντονο ενδοτικό 
σημείο σταθεροποίησής του. Όταν το φορτίο δεν μπορεί πλέον να προσαρμοστεί, οι 
δεσμοί ρήξεων των ινών και οι ενδοαλυσίδες υδρογόνου και ενδεχομένως ακόμη 
και οι δεσμοί πεπτιδίων θα σπάσουν. Η ενέργεια που απαιτείται για να επιτευχθεί η 
ρήξη υπολογίζεται από την περιοχή κάτω από την καμπύλη που σπάζει. Οι 
παραλλαγές στην αντοχή και την επιμήκυνση διαφορετικών μεταξιών δείχνουν τις 
διαφορές στο ποσοστό των αλυσίδων που αντέχουν το φορτίο και τη συνδυασμένη 
δύναμη των δεσμών των ενδοαλυσίδων [8, 140]. Ένας άμεσος συσχετισμός μεταξύ 
της μακρομοριακής οργάνωσης (ομαλότητα δομής), που συνάγεται από τα 
μικρογωνιακά αποτελέσματα διάθλασης των ακτίνων Χ και τη δύναμη διάρρηξης 

έχει καταδειχθεί [ 141]. 

Η απορρόφηση των μορίων του νερού πραγματοποιείται στις άμορφες περιοχές 
[ 142, 134]. Τα μόρια τ~υ νερού ανταγωνίζο~ται τις ε~εύθερες ,ενεργές 
δευτερεύουσες ομάδε~ στο συσ:~~μα, yια να διαμο~φωσουν ~ιαγωνιες συν?εσεις με 
τις αλυσίδες της ινοϊνης. Κατα συνεπεια, η δομη «χαλαρωνει» και υπαρχει μια 
είωση στη δύναμη που απαιτείται για να σπάσει η ίνα και μια αύξηση στην 

~πιμήκυνση [55]. Κατά συνέπεια ο βαθμός αλλαγής στα χαρακτηριστικά τάνυσης-
ό τισης κατά την απορρόφηση της υγρασίας θα ποικίλλει ανάλογα με το ποσοστό 

φ ρ κρυσταλλικού και άμορφου υλικού. Τα μετάξια Anaphe παρουσιάζουν 
του h , ζ , λ λλ , μικρότερη αλλαγή και τα μετάξια tussa παρο,υσια ουν μεγα η α, αγη,, με το μετάξι 

8 
b χ σε μια μέση κατάσταση. Η επιδραση των δεσμων διαρρηξης του 

om Υ δ , δ , ξ λλ , 
δ όνου που αντιδρούν στους εσμους ιαρρη ης στις κρυστα ικες περιοχές 

υ ρογ , δ , δ , ξ , ξ 
οδηγεί σε μια ακόμα μεγαλύτερη μειωση στη υναμη ιαρρη ης και αυ ηση της 
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επιμήιcυνσης [143, 144]. Μια περίληψη επιλεγμένων φυσικών ιδιοτήτων δίνεται 
στον Πίνακα 6. 

Πίνακας 6: Περίληψη φυσικών ιδιοτήτων μεταξιού (χαρακτηριστικές τιμές) 

Ιδιότητες Αποτελέσματα Αναφορές 

ΓΠυ~τητ~---τ -, [129] 
Γ'""'"""'""""'"""""""""""""""'-"""""""""'"'"3"""""-""" ......... _,_ ... ..... .. 

Bombyx mori \ 1.33 g/cm 
--.. ··--.. ---.. --------...... --.. --............. ---··-- .. ----· r-·---·------....... --.... ------.. 5 ............ Γ .. -------.. ·-
1 Tιιssah ί 1.32 g/cm 

/' 

Ενισχυμένο /!. > l .60 g/cm3 ι 
μετάξι 

.......................................................................... ·-· ..................................................... - ....... -

Διαθλαστικός 

δείκτης 
ηΙΙ = Ι.591; 

η.ι=l.538 

[129] 

Γ ...... -.... ---.. --.-.... -------... --.... -----------Γ- -~τΓ=~~-~--- Γ---

1 Διπλή διάθλαση 1 Ο.053 Ι 
Επανάκτηση 1 ! 

__ ... __ __ ... ---- ...... ------ .... ---.. -- "r-.. - -·- ..... --- - - ..... . Γ ·- -----

: υγρασίας (65°/ο rh, 1 [145] 

1 25°C) 1 [ :~-μ~ί~~ - -- --1 ~~:~iPoP!~~~) · 1-- -----
j ···-·-- ·······--···--· .. ·• ···-·-· ..• -·--···-...... - ·-·········. ···-·-··-·-·- - - -···-· r-·- ···--······· ·---···-·-- . ---·-····-······--··- ···-·· ........ r-·-·-··--·-·-····- .. -·-····----- ·-··--

Γ 1 12.2% 1 

1 1 (απορρόφηση) 

Γ 
---------·· -·-···-- Γ · ·---··-· ··-- -·---····----·-- -·····- r------- ·----~ 

' 1 

Αποκομμίωση 

: 9 901 ' ! • 10 i 
1 (απορρόφηση) 1 

! 

1 
r - --- --- - · ·---· .. -----· --- ---- Γ .. - - ... .. - -- _ .. · r-·- - ---

' 11.1 % 1 

Ι (απορρόφηση) 1 

, 

Γ" .. - ........... -.... ----..... __ ..... - .. --.. - ·-.. - --·--.......... ...- ...... --.. ·--· -----· .. - r-·-----.............. - ...... .. 
1 Εμπορική Ι 
' Β S 11°1

0 ,1 

! επανάκτηση ( · · 1 < 

i 4784:1973) 1 ·. ·- -- ~ - ·--·-- - -~·--r- - - --- --- , --
! Θερμότητα , 1 ι 
υδάτωσης (απο 1 691/g 

1

/ [146] 
μηδενική / 
επανάκτηση) 1 ! 

; · Διόγκωση στο νερό 

(Ο/ο) 
[147] 
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Διάμετρος 
16.5, 16.3, 

18.7 

1 Περιοχή Γ 19 . Ο 
ΓΑξ~~ή Γ-~τ.3----r---

Όrκος 30, 32 

ΓΛ.Ζ~μψi~~~~ροφ~ς- ΓΙϊ48-,-ϊ49Υ-
Γ~,_;:-ργ~--1---36~ι~~:π--- -----·--·-·----

Tussah 1---5~~~'Τ2-Γ~-

Ι 0.26 μ i 
! (σταυρωτές ίνες) [l 50J 

~:;:~:;;~~;:~~ής Γ-----0: 52-·μ--·------Γ···----·---···-·----
1 (παράλληλες [ 151] 
i ίνες) 1 

ΓΗ:λε.z;ρ-~;~-----------------1-9 .s(ϊ~g-Rs ·-;~-Γ-------·-------·---

1 αντίσταση (κατά 1 65% rh), όπου 1 [140] 
1 μήκος του νήματος) i Rs=ΩKg/m2 

1 

Συγκεκριμένη 

θέρμανση ξηρού 

μεταξιού 

--···-------

9. ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΙΟΥ 

9.1 Αποτελέσματα υδρόλυσης 

Γ---··-·-

[152] 

Η επίδραση υποβάθμισης του βρασμένου νερού και ατμός σε 100°C 11 και 
περισσότερο στο μέτάξι θεωρούνται ότι συνεπάγονται της υδρόλυσης και είναι 
εξαρτώμενα της θερμοκρασίας. Εντούτοις, ο βαθμός υποβάθμισης, όπως μετριέται 
από τις αλλαγές στις ιδιότητες επιμήκυνσης, είναι σχετικά χαμηλός στις 
θερμοκρασίες που αντιμετωπίζονται τυπικά στα διάφορα στάδια της επεξεργασίας 

του μεταξιού [149]. 
Η υποβολή του μεταξιού σε ορυκτά οξέα και αλκάλια εμφανίζεται ως αποτέλεσμα 

της διάσπασης των αλυσίδων πολυπεπτιδίων της ινο"ί:νης. Οι μετρήσεις ιξώδους 
δείχνουν ότι ο βαθμός υδρόλυσης είναι πολύ μεγαλύτερος με το οξύ απ' ότι με 
αλκάλιο και είναι εξαρτώμενος από το pH [154, 155]. Η μικρότερη υποβάθμιση 
εμφανίζεται μεταξύ του pH 4 και 8. Ο πολύ μικρός αριθμός συνδέσμων κυστίνης, 
έναντι αυτού του μαλλιού παραδείγματος χάριν, θεωρείται ότι αποτελεί την 
υψηλότερη αλκαλική αντίσταση. Συνεπώς, το μετάξι μπορεί να επεξεργασθεί με 
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διάλυμα υδροξειδίου νατρίου (16-18%) σε χαμηλή θερμοκρασία για να παράγει 
ελαστικά αποτελέσματα (κρεπ) στα μικτά υφάσματα που περιέχουν βαμβάκι. 
Οι Nadiger et al [156] υδρόλυσαν μερικώς την ινο"ί:νη του μεταξιού 

χρησιμοποιώντας 6Ν HCl και 8Ν HCl σε 40 °C, που ακολουθήθηκαν από 

ανταλλαγή δευτερίου και υπέρυθρη φασματοσκοπία, για να μελετήσουν την 

κρυσταλλική άμορφη δομή Bombyx και των ινδικών μεταξιών. Έδειξαν ότι μερική 
υδρόλυση οδηγεί σε εκλεκτική διάλυση των άμορφων περιοχών, όπου 

πραγματοποιείται γρήγορα NH-to-ND, με κάποιο μικρό ποσό ανταλλαγής H-D που 
εμφανίζεται ενδεχομένως γύρω από τις επιφάνειες των κρυσταλλιτών. Το ποσοστό 
υδρόλυσης της ινοϊνης μεταξιού αυξάνεται με την αυξανόμενη θερμοκρασία και τον 

αναβρασμό [157]. Καυτά συγκεντρωμένα οξέα και αλκάλια αποσυνθέτουν εύκολα 
το μετάξι. Η δράση στις πρωτεΊνες των συγκεντρωμένων και άνυδρων ορυκτών 
οξέων σε χαμηλές θερμοκρασίες για εκτεταμένες χρονικές περιόδους περιλαμβάνει 

τους δεσμούς πεπτιδίων που συνδέονται με τις αμινομάδες της σερίνης και της 

θρεονίνης [158]. Στην περίπτωση του θειϊκού οξέος, εμφανίζεται σούλφωση των 
υπολειμμάτων τυροσίνης. Η επεξεργασία με καυτό αλκάλιο έχει αποδειχθεί ότι 
προκαλεί την απώλεια του ενός τρίτου των υπολειμμάτων σερίνης και θρεονίνης με 
την απελευθέρωση αμμωνίας [ 159]. Η λήψη θειϊκού οξέος από τα αλειφατικά 
υδροξυαμινοξέα έχει αποδειχθεί ότι εμφανίζεται μέσω του μηχανισμού μετατόπισης 
Ν~Ο ακυλίου, που περιλαμβάνει το μεσάζοντα εστέρα-οξαζολίνης (160] ή την 

υδροξυοξαζολιδίνη [ 161]. 

Τα κατιόντα διάφορων ανόργανων αλάτων αποδείχθηκαν ότι αυξάνουν την 
αλκαλική υδρόλυση, δεδομένου ότι τα ανιόντα είχαν μικρή επίδραση. Αφ' ετέρου, 
τα ανιόντα μερικών αλάτων αποδείχθηκαν να είναι αρμόδια για την αύξηση της 
υδρόλυσης στα διαλύματα οξέος, όπως καθορίζονται από τις μετρήσεις ιξώδους 
χρησιμοποιώντας χαλκαμμωνιακά διαλύματα (162]. Η επίδραση υποβάθμισης του 
νιτρικού οξέος συνοδεύεται από έναν κίτρινο χρωματισμό που περιλαμβάνει 
νίτρωση των φαινυλικών υπολειμμάτων στην ξανθοπρωτεϊνική αντίδραση. . 

Τα αραιά οργανικά οξέα, τα τρυγικά και κιτρικά οξέα ειδικότερα, 
χρησιμοποιούνται στις τελικές επεξεργασίες των νημάτων και των υφασμάτων 
μεταξιού, για να παραγάγουν μια θροϊσματική επίδραση που είναι γνωστή ως 
«θρόισμα». Στις χαμηλές ~γκεντρώ?εις σε θερμοκ~ασία δωμα~ίου δεν 
ε φανίζεται καμία επιβλαβης παρενεργεια. Τα διαλυματα συγκεντρωσης 
μ ξ' ' ' ξ' 9301 ' ορισμένων οργανικών ο εων, οπως το μυρμηκικο ο υ ιο, μπορουν να 

προκαλέσουν διάλυση και υποβάθμιση της πρωτε"ί:νης. Τα οξέα και τα αλκάλια 
πορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαδικασίες παραγωγής κρεπ αποτελεσμάτων, υπό 

μ ' 'λ ' Η όρο ότι υπάρχει επαρκης ε εγχος της συγκεντρωσης του p και της 
τον 'ξ , θ , δ 

θ οκρασίαί, [163]. Το ινώδες μετα ι ειναι αν εκτικο στην υ ρόλυση από τα 
ερμ - , λ' , , ζ 

εολυτικά ένζυμα. Για αυτον το ογο, συγκεριμενα εν υμα μπορούν να 
πρωτ , , 

σι οποιηθούν ικανοποιητικά για να αφαιρεσουν τη σερικινη στη διαδικασία 
χρη μ ' ·'· ' ' λ δ λ ' ' ' 'ωσ~~ - [ 164] Εντουτοις οι πρωτεινες ει ναι ευκο α ια :υτες απο τα ενζυμα 
αποκομμι ι, · ' 
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που, λόγω της ιδιομορφίας αντίδρασης τους, έχουν βρει ευρεία χρήση στις 

συνθετικές και δομικές μελέτες. Η αντίσταση του ινώδους μεταξιού οφείλεται 

πιθανώς στον υψηλό βαθμό διαύγειας του, ο οποίος περιορίζει τα μεγάλα μόρια 

ενζύμου να διεισδύσουν στη δομή [165] . 

9.2 Αποτελέσματα οξείδωσης 

Οι φορείς οξείδωσης, ειδικότερα το υπεροξείδιο και υπεροξέα υδρογόνου, 

χρησιμοποιούνται στη λεύκανση των χρωματισμένων μεταξιών. Λόγω των ισχυρών 
αποτελεσμάτων υποβάθμισης των φορέων οξείδωσης, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή 

στην εφαρμογή τους. 
Οι αντιδράσεις οξείδωσης είναι πολύ σύνθετες και θεωρούνται ότι 

πραγματοποιούνται στις πλευρικές αλυσίδες της τυροσίνης στα τελικά υπολείμματα 
αμινοξέων των κύριων αλυσίδων και στους δεσμούς πεπτιδίων. Βάσει των μελετών 

τιτλοδότησης, οι Alexander et al [166] κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 
διαμορφώθηκαν συμπλέγματα μεταξύ του υπεροξειδίου, των αμινομάδων και των 
δεσμών πεπτιδίων παρόμοιων με εκείνους που θεωρείται ότι διαμορφώνουν την 
ουρία. Αλλαγές στο ιξώδες, απορρόφηση μπλε μεθυλενίου και μειωμένη 

περιεκτικότητα τυροσίνης στο μετάξι μετά από επεξεργασία με υδροξείδιο 
υπεροξειδίου ή υπεροξική όξινη υποστήριξαν την άποψη ότι η θραύση του δεσμού 
πεπτιδίων εμφανίζεται στα υπολείμματα τυροσίνης [ 167 ] και ότι οι πλευρικές 
αλυσίδες τυροσίνης οξειδώνονται στις όξινες ομάδες [ 168]. 
Η αδιαλυτότητα της ινο"lνης μεταξιού οξειδωμένης με υπερμαγγανικό κάλιο, 

διοξείδιο χλωρίου, υποχλωριώδες άλας και ιώδιο οδήγησε τους Earland και Stell 
[ 169] και τους Earland et al [ 170] να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι ήταν 
υπεύθυνη η οξείδωση ή η αντικατάσταση στο δαχτυλίδι βενζολίου της τυροσίνης. 
Προτάθηκε ένας μηχανισμός διασύνδεσης βασισμένος στην αντίδραση της p
κινόνης με μια ελεύθερη αμινομάδα. Σε πιο πρόσφατες μελέτες, προτάθηκε, επίσης, 

0 
σχηματισμός διασυνδέσεων τύπου-μελαμίνης εμπλέκοντας υπολείμματα 

τυροσίνης [171]. 

9.7 Διασύνδεση σταυροζεύξης και εμβολιασμός 

ο σκοπός της παρουσίασης φορέων διασύνδεσης στην ινοΊνη είναι διπλός. 
Καταρχάς, βρήκε εφαρμογή στις ~ρώτες δομικές μ~λέτες της, ινοΊνης και δεύτ~ρον, 
παρουσιάστηκε ως μέσο τρQποποιη?ης του μεταξιου προ,κειμενου να βε~τιωθουν ,οι 
ιδιότητες, όπως αντοχή στο τσαλ~κωμα κ.αι επιδεκτι~οτητα στην πλυ,ση, ~αθως 
επίσης και για να αλλάξει την ικανοτητα αμεσου αντιδρασεως των χημικων ομαδων. 
Η διαμόρφωση του μεταξιού με τη βοήθεια του εμβολίου πολυμερισμού των 
μονομερών για να διαμορφώσει ~α πολυμερή σώ~ατα της διακλ~δωμένη~ αλυσί?ας 

την ινοϊνη συνεχίζει να μελεταται χρησιμοποιωντας μια ευρεια ποικιλια φορεων 
~~βολιασμού. Οι αρχικές έρευνες των Zahn και WϋΓΖ [ 172] καθόρισαν τη 
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δυνατότητα πρόσβασης των υπολειμμάτων τυροσίνης 
και λυζίνης σε 1-φθόριο-2 και 4-δινιτροβενζόλιο 
(FDNB). Αυτή η εργασία οδήγησε στην ανάπτυξη 
μιας σειράς δυσλειτουργικών παραγώγων 

φθορονιτροβενζόλης γνωστών μοριακών 
διαστάσεων. Όταν η απόσταση μεταξύ των 

αντιδρώντων ατόμων φθορίου ήταν περίπου l ,O nm, 
επηρεάστηκε μια δυσλειτουργική αντίδραση μεταξύ 
των αλυσίδων πολυπεπτιδίων παρέχοντας μια ένδειξη 
της απόστασης μεταξύ των αλυσίδων στις άμορφες 

περιοχές. Όταν οι διαστάσεις ήταν λιγότερο από l ,O 
nm, η αντίδραση ήταν κατά ένα μεγάλο μέρος της 
μονολειτουργική [173, 174]. 

Το σύνθετο 4,4-διφθορο-3,3-δυνιτροδυφαινυλοσουλφόνιο αποδείχθηκε 100% 
δυσλειτουργικό στην αντίδραση του με τα υπολείμματα τυροσίνης [ l 75]. 

Η διασύνδεση των πρωτεϊνών με φορμαλδεUδη είναι ευρέως γνωστή. Ο 
μηχανισμός περιλαμβάνει το σχηματισμό ενός παραγώγου methylol από την τελική 
αμινομάδα και το διπλό καρβοξυλικό δεσμό της φορμαλδεί>δης, που ακολουθείται 
από τις διασυνδέσεις μεθυλενίου μεταξύ των αλυσίδων στις προσιτές άμορφες 
περιοχές [176]. Η εξαμεθυλαινοτετρααμίνη (CH2)6N4, έχει αποδειχθεί μια 
αποτελεσματική πηγή φορμαλδεUδης. Το επεξεργασμένο μετάξι είναι αδιάλυτο σε 
αλκαλικά και αμμωνιακά διαλύματα υδροξειδίου και φουσκώνει λιγότερο στο νερό, 
μειώνοντας κατά συνέπεια την κηλίδωση νερού στα υφάσματα μεταξιού. Η 
ικανότητα βαφής μειώνεται, ενώ η αναλογία αντοχής από το υγρό στο στεγνό 
αυξάνεται [177]. Η ικανότητα βαφής του επεξεργασμένου νήματος 
γλουταραλδεί>δης αναφέρεται ως παρόμοιο με αυτό του μη επεξεργασμένου 
νήματος μεταξιού [ 178]. 

Βελτιωμένη αποκατάσταση υγρού τσαλακώματος και σταθερότητα στην πλύση 
είναι η εστίαση σε σημαντικές πρόσφατες έρευνες, προκειμένου να ικανοποιηθούν 
οι απαιτήσεις για το «ξένοιαστο» ιματισμό και για να επεκταθεί η αγορά των 
αγαθών μεταξιού. _!Ιοικ~λες επεξ,εργασί~ς, ρητίνης για τ~ν εμβολι~σμ~ στο 
πολυμερές σώμα ινοίνη~ ητα~ και ,ειν~ι υπο ερευνα κ~ι ε~αρμ~ζονται; Μια αυξηση 
του βάρος του μεταξιου μετα απο τετοια επεξεργασια ειναι ενα προσθετο θετικό 
στοιχείο. Μερικοί από τους χημικούς παράγοντες που χρησιμοποιούνται στη 
διαδικασία περιλαμβάνουν αρωματικά διϊσοκυανικά άλατα, χαμηλές-DΡ 
πολυουρεθανικές ίνες, μονο- και πολυσύνθετα εποξείδια, μεθακριλικό του 
μεθυλίου και υδροξυμεθυλακρυλαμίδιο [ 179]. 
Οι μελέτες των δομικών χαρακτηριστικών της ίνας μεταξιού που επεξεργάζονται 

με εποξείδια δείχνουν ότι η διασύνδεση περιλαμβάνει πλευρικές αλυσίδες των 
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παρακείμενων υπολειμμάτων λυζίνης και τυροσίνης [180]. Ο δεσμός υδρογόνου 
θεωρείται ότι εμφανίζεται μεταξύ της ομάδας υδροξυλίου των μορίων εποξειδίου 
που συνδέει τις αλυσίδες ινοΊ:νης. Οι ίνες μεταξιού που επεξεργάζονται με 
μονομερές βινυλίου μεθακριλικό μεθυλίου (ΜΜΑ) έχουν παρουσιάσει βαθμιαία 

μείωση στις υγρές και ξηρές ιδιότητες επιμήκυνσης με αυξανόμενα ποσά του ΜΜΑ 

μέχρι 30%. Η υδάτωση και διόγκωση των ινών μειώνονται λόγω της αύξησης των 
υδροφοβικών περιοχών στις άμορφες περιοχές. Μελέτες ευρείας γωνίας διάθλασης 

ακτίνων Χ (W AXD) έχουν καταδείξει ότι η κρυσταλλική δομή παρέμεινε 

αμετάβλητη [181]. Ο εμβολιασμός των πολυμερών σωμάτων βινυλίου έχει 
αναθεωρηθεί από τον Lenka [182]. 

Σχηματισμός διασυνδέσεων λυζινοσλανίνης 

Η δυνατότητα τεχνητών-αλκαλικών διασυνδέσεων στην ινοΤνη μεταξιού 

ερευνήθηκε αρχικά το 1965 από τους Mellet και Louw [183] μετά από την 
απομόνωση της λυζινοαλανίνης (LAL) από την ριβονουκλεάση [184] και το μαλλί 
[185]. Ο μηχανισμός περιλαμβάνει το σχηματισμό του υπολειμμάτων 
αφυδροαλανίνης από τα υπολείμματα κυστίνης ή σερίνης με β-εξουδετέρωση. Στις 

μελέτες για το μαλλί, τα τρία τέταρτα των υπολειμμάτων αφυδροαλανίνης έχουν 
αποδειχθεί ότι προέρχονται από τα υπολείμματα κυστίνης και το υπόλοιπο από τα 
υπολείμματα σερίνης [186]. Στην περίπτωση του μεταξιού, οι Robson και Zaidi 
[187] ήταν σε θέση να καταδείξουν ότι λιγότερο από 10% του LAL που 
διαμορφώνεται έχει την προέλευση του στην κυστίνη και το υπόλοιπο να 
προέρχεται από τη σερίνη . Αυτά τα συμπεράσματα επιβεβαίωσαν ουσιωδώς την 
εργασία των. Mellet και Louw. Προτάθηκε ο πιθανός μηχανισμός για το σχηματισμό 
LAL με την προσθήκη της ε-αμινομάδας υπολείμματος λυζίνης στο διπλό δεσμό 
ενός υπολείμματος αφυδροαλανίνης που προέρχεται από κυστίνη ή σερίνη από μια 

β-εξουδετέρωση. . 
Η διασύνδεση εμφανίζεται επίσης στην αλκαλικά-επεξεργασμένη σερικίνη μετά 

από το σχηματισμό ορνιθίνης από τα αλκαλικά-υποβαθμισμένα υπολείμματα 
αργινίνης. Η ορνιθί;η αντιδρά στη ~νέχεια με την αφυδροαλανίνη για να 
διαμορφώσει τη διασυνδεση ορνιθοαλανινης [188]. 

9.4 Φωτοϋποβάθμιση και κιτρίνισμα μεταξιού 

Το μετάξι είναι πιο ευαίσθητο στη δράση υποβολής φωτός από οποιαδήποτε άλλη 

κη, ίνα [189]. Το κιτρίνισμα συνοδεύει γενικά τη φωτοχημική υποβάθμιση. 
φυσι , , δ , , , 
Αυτά τα γεγονότα έχουν σοβαρ~ς επιπτωσε,ις, ι ιαιτερα κατα, την απο~ηκευση, την 
επίδειξη και τη συνη1ρηση αρχαιων υφασμα~ων και μεταξωτων.~νδυ~ατων. 

0 
ανισμοί αντίδρασης που περιλαμβανονται στη φωτουποβαθμιση και το 

ι μηχ λ' ' Η UV β λ ' ' , α ει'ναι σύνθετοι και ιγο κατανοητοι. ακτινο ο ια ειναι το πιο 
κιτρινισμ 
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ενεργό συστατικό του φωτός που πραγματοποιεί αυτές τις αλλαγές. Ο Okamoto 
[190] έχει καταδείξει ότι τα αρωματικά υπολείμματα τυροσίνης, θρεονίνης και 
λευκίνης στις άμορφες περιοχές της ίνας, όπου επηρεάστηκαν ευκολότερα σε 
έκθεση στο UV φως. Πρόσφατες μελέτες [191] παρουσιάζουν ένα κάπως παρόμοιο 
σχέδιο. Ο Egerton [192] έχει καταδείξει ότι το οξυγόνο είναι ένα ουσιαστικό 

συστατικό στην επίτευξη των αποτελεσμάτων υποβάθμισης, αν και δεν εμφανίζεται 
παρουσία οξυγόνου για να επιταχύνει τη θερμότητα κιτρινίσματος [193]. Η υγρασία 
και ορισμένα χρώματα αναγωγής ανθροκινόνης επιταχύνουν την υποβάθμιση, που 

οφείλεται ενδεχομένως στον ενδιάμεσο σχηματισμό του υπεροξειδίου υδρογόνου 
[194, 195]. Ο μηχανισμός της υποβάθμισης θεωρείται ότι αρχίζει με το σπάσιμο των 
δεσμών υδρογόνου, που ακολουθούνται από την οξείδωση τυροσίνης και την 
ενδεχόμενη υδρολυτική διάσπαση των αλυσίδων πολυπεπτιδίων στο υπόλειμμα 
τυροσίνης [196]. Οι Tsukada και Hirabayashi [197] έχουν καταδείξει ότι η μέγιστη 
υποβάθμιση της ινο"ί'νης εμφανίζεται κατά τη διάρκεια των πρώτων 1 Ο ωρών της 
έκθεσης σε UV φως και αυτό ακολουθείται από μια βαθμιαία μείωση της δύναμης 
επιμήκυνσης μέχρι 25 ώρες έκθεσης. Η επιμήκυνση μειώνεται ουσιαστικά κατά τη 
διάρκεια της περιόδου 25 ωρών, που ακολουθείται από μια βαθμιαία μείωση μέχρι 
την έκθεση 50 ωρών. Οι αλλαγές στην επιμήκυνση είναι μεγαλύτερου μεγέθους από 
τις αλλαγές στη δύναμη διάρρηξης. Από μελέτες διπλής διάθλασης και ακτίνων Χ 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο βαθμός διαύγειας της ακτινοβολημένης ινοϊνης 
παραμένει αμετάβλητος, αλλά ο βαθμός προσανατολισμού των κρυσταλλικών 
περιοχών μειώνεται. Το ιξώδες και οι θερμικές μετρήσεις αποσύνθεσης τους 
οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η αποσύνθεση των μορίων ινοϊνης στη διαταραγμένη 

β-δομή μπορεί επίσης να εμφανιστεί. 
Γενικά, έχουν γίνει προσπάθειες να αποτραπεί ή να μειωθεί η οξείδωση με την 

εισαγωγή «φραγμού» ή διασύνδεσης φορέων που μπορεί όμως να συναντήσει 
περιορισμένη επιτυχία. Η μεθυλίωση των φαινολικών ομάδων υδροξυλίου 
τυροσίνης έχει καταδειχθεί ότι οδηγεί σε κάποια βελτίωση [198], αν και η 
ακετυλίωση που χρησιμοποιεί κετένη δίνει φτωχά αποτελέσματα [ 199]. Η 
εστεροποίηση με θειογλυκολικό οξύ δίνει συγκρατημένα βελτιωμένη αντίσταση 
[200], ενώ η χρήση του, ~ιμεθ,υλοουρίας ,[201) και γαλακτωμάτ~ν βινυλίου οξικού 
άλατος έχουν αποδειχθει οτι ειναι ελαφρως μονο αποτελεσματικες [202]. 
Η ευαισθησία του μεταξιού στο φως αυξάνεται κατά πολύ με τη μεταλλική 

στάθμιση. Γενικά έχει υποτεθεί ότι αυτή η ευαισθησία οφείλεται στην καταλυτική 
δ άση των μεταλλικών αλάτων που χρησιμοποιούνται σε αυτήν τη διαδικασία. 

Ερ ύτοις πιο πρόσφατες μελέτες έχουν καταδείξει ότι το νικέλιο και το νιτρικό 
ντο , , 'λ δ 

, λ ε ποδίζουν τη φωτοϋποβάθμιση, αν και το νιτρικο α ας ψευ άργυρου και 
α ας, ~ επιταχυ' νει τη διαδικασία [203, 204]. Η αποτελεσματικότητα έχει 
χρωμιο ξ , , , , 

δ θεί ότι αυξάνεται με το αυ ανομενο ποσο κατιοντος μεταλλου που 
απο ειχ ξ'θ λ , 'δ 

φάται ο Hwass [205] ε ε εσε την αναστα τικη επι ραση των 
απορρο · λ' 1897 Ο ' λ β ' ιμένων μεταλλικών α ατων το . ι μηχανισμοι που περι αμ ανονται 
συγκεκρ λλ , , θ 
στις παρενέργειες υποβάθμισης της μετα ικης στα μισης παραμένουν 

ανεξακρίβωτοι. 
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Το κιτρίνισμα έχει αποδοθεί στην αποσύνθεση tryptophan [206] που 

επιταχύνεται από την παρουσία τυροσίνης [207]. Ο Nishi [208] έχει εξετάσει 
προιοντα υδρόλυσης οξέων, αλκαλίων και θερμού ύδατος του UV
ακτινοβολημένου μεταξιού και έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα αρωματικά 

υπολείμματα που είναι παρόντα εμφανίζονται ως προϊόντα του σχισίματος μεταξύ 

του αρωματικού δαχτυλιδιού και της κύριας αλυσίδας πεπτιδίων. Χρησιμοποιώντας 
τις μετρήσεις δυνατότητας ροής και τον Α TR και τα στοιχεία φασματικής 

ανάκλασης από το ακτινοβολημένο μετάξι, οι Watanabe et al [209] έχουν 

καταδείξει ότι εκτεταμένη έκθεση έχει ως αποτέλεσμα τη διάσπαση των δεσμών 
πεπτιδίων. Αυτοί συνδέουν τη χαρακτηρισμένη αύξηση με κιτρίνισμα στις πρώτες 

25 ώρες της έκθεσης με τη μείωση στο ισοηλεκτρικό σημείο και την αποδίδουν 
στην οξείδωση των πλευρικών αλυσίδων στην επιφάνεια των ινών. Η επένδυση της 

επιφάνειας των αποθηκευμένων νημάτων μεταξιού με θειϊκό άλας νατρίου 1 % έχει 
αποδειχθεί ως η αποτελεσματικότερη στη μείωση του κιτρινίσματος από έκθεση σε 

UV φως είτε από κατιοντικά είτε από μη ιοντικά επιφανειοδραστικά μέσα [210]. Η 
δύναμη επιμήκυνσης αναφέρεται, επίσης, ότι είναι καλύτερη. Η επεξεργασία με 
διβασικούς όξινους ανυδρίτες (ηλεκτρικοί και γλουταρικοί ανυδρίτες) για 
σταθεροποίηση έναντι του κιτρινίσματος και της φωτοϋποβάθμισης έχει αποδειχθεί 

να έχει ελάχιστη ή καμία επίδραση στη λεπτή δομή (διαύγεια και 
προσανατολισμός ακτίνων Χ) της ίνας [211]. Οι ανυδρίτες θεωρούνται ότι 
δεσμεύουν τις ομάδες αντίδρασης στις άμορφες περιοχές. 

9.5 Λεύκανση μεταξιού 

Ο μεταξοσκώληκας του B.mori κλώθει άσπρο ή κίτρινο χρωματισμένο μετάξι, ενώ 
οι περισσότερες από τις ποικιλίες tussah παράγουν κίτρινα ως σκοτεινά καφετί 
χρωματισμένα μετάξια. Κατά τη · διάρκεια της αποκομμίωσης, αφαιρείται η 
χρωστική ουσία που συνδέεται με τη σερικίνη . Εντούτοις, ένα υπόλοιπο ποσό 
χρωστικής ουσίας είτε σε οποιαδήποτε υπόλοιπο σερικίνης είτε στην ίδια την ίνα, 
δίνει μια κίτρινη απόχρωση στην ίνα. Δεδομένου ότι πολλά υφάσματα μεταξιού 
ζητούνται σε άσπρες ή ελαφρές σκιές χρώματος είναι απαραίτητο να λευκανθούν τα 
νήματα για να παραχθεί ένα ομαλό καλό λευκό. Η απαλλαγή ή αντίσταση στην 
εκτύπωση των υφασμάτων απαιτεί επίσης τη χρήση εκλεκτικών φορέων λεύκανσης. 
Πολλές από τις μεθόδους που αναφέρονται στα συγγράματα συνδέονται με τη 

χρήση tussah μεταξιών [163,164, 212]. Οποιαδήποτε μέθοδος κι αν επιλεγεί είναι 
απαραίτητη η προσεκτική εφαρμογή για να αποφευχθεί ζημία των ινών. Οι 
εκτενέστερα χρησιμοποιημένοι φορείς λεύκανσης τύπου-οξείδωσης είναι τα άλατα 
υπερόξινου-νατρίου υπερβορ~κού ~αι υπερθ~ιϊκού και ~περοξει~ίου υδρ~γόνου ( 100 
vol). Δεδομένου ότι απαιτειται ενα καυτο αλκαλικο λουτρο (65-75 C) για να 
ενεργοποιήσει το υπεροξείδιο ~δρο~όνου, μια σειρά,pΗ με:αξύ 8 και 9 έχει β~εθεί 
ότι είναι αποτελεσματική , χωρις προκληση αλκαλικης υδρολυσης του μεταξιου. Οι 
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σταθεροποιητές που ενεργούν ως απομονωτές, όπως το πυριτικό άλας νατρίου, 

εφαρμόζονται συνήθως στο λουτρό για να διατηρήσουν το pH και για να ελέγξουν 
την αποσύνθεση του υπεροξειδίου. Διαχωρισμένοι φορείς προστίθενται συχνά στο 

υγρό χλωρίνης ως μέτρο προστασίας ενάντια στα ίχνη χαλκού ή σιδήρου που 

μπορούν να ασκήσουν μια καταλυτική επίδραση στο υπεροξείδιο και να οδηγήσουν 

σε ζημία των ινών. Οι συνήθως χρησιμοποιημένες χλωρίνες τύπου-μείωσης είναι το 

υδροθειώδες άλας νατρίου και τα σουλφοξείδιοα νατρίου, τα οποία εφαρμόζονται 
υπό ουδέτερους ή ελαφρώς όξινους όρους. Οπτικοί παράγοντες λευκάνσεως 
χρησιμοποιούνται συχνά για να ενισχύσουν τη λευκότητα. 

9.6 Στάθμιση μεταξιού 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποκομμίωσης, το καλλιεργημένο μετάξι χάνει 

μέχρι 25% του βάρους του. Από εμπορική άποψη, είναι συμφέρον να 
αντικατασταθεί μερικό από το χαμένο βάρος και να επιτευχθεί συγχρόνως μια 
επιθυμητή αλλαγή στην «υφή» του υφάσματος. Και τα δύο αποτελέσματα μπορούν 

να επιτευχθούν αποτελεσματικά με τη στάθμιση, υπό τον όρο ότι δεν φτάνει στα 

άκρα. Το μετάξι λέγεται ότι είναι άρτιο, όταν η αύξηση σε βάρος είναι ισοδύναμη 
με το χαμένο βάρος κατά τη διάρκεια αποκομμίωσης. Οι όροι κάτω από το άρτιο 

επίπεδο και πάνω από το άρτιο επίπεδο είναι αυτεξήγητοι. 
Η μεταλλική στάθμιση μπορεί συχνά να συνοδευθεί από τις επιβλαβείς αλλαγές 

στις μηχανικές ιδιότητες του μεταξιού που προκύπτουν από τα αποτελέσματα της 

όξινης υδρόλυσης και της οξείδωσης κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, της 
αποθήκευσης και της έκθεσης στο φως. Ποικίλα μεταλλικά άλατα έχουν 
χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια των ετών, αλλά στην πράξη η διαδικασία 
κασσίτερου-φωσφορικού άλατος-πυριτικών αλάτων είναι η πιο κοινή. Η διαδικασία 
περιλαμβάνει διάφορα στάδια και απαιτεί προσεκτικό έλεγχο για να εξασφαλίσει 
ένα ελάχιστο των ανεπιθύμητων παρενεργειών. Η λήψη του μετάλλου περιλαμβάνει 
μια σύνθετη σειρά χημικών και φυσικών αντιδράσεων που δεν γίνονται πλήρως 
κατανοητές. Δύο απόψεις έχουν υποβληθεί σχετικά με τους πιθανούς μηχανισμούς: 
απλή προσρόφηση και χημικός συνδυασμός [213]. Μια πρόσφατη μελέτη που 
περιλαμβάνει την μικρογωνιακή διάθλαση των ακτίνων Χ των ινών μεταξιού που 
αντιμετωπίζονται με άλατα κασσίτερου δείχνει τον προηγούμενο μηχανισμό [ 45], 
δηλ., απόθεση από την απορρό~ηση, αν και η , δυνατότη~α ότι υπήρ~ε κάποιος 
χημικός συνδυασμός δεν μπορει ν~ απ?ρριφθει, εξολοκληρου. Η, αποθεση τ~ν 
μεταλλικών ενώσεων σε ;<ανοιχτους χωρους» η των μικρο-~ενων στο ~εταξι 
καταδείχθηκε νωρίτερα απο τους Robson και Song χρησιμοποιωντας τις μεθοδους 
ΤΕΜ [42]. Οι υπέρυθρες και ευρείων-γωνιών δ,ιάθλαση? ακτίνων Χ μελέτες, του 

ξιού που επεξεργάστηκαν με οργανικους διαλυτες και στη συνεχεια 
μετα , , ξ 

ξ άνθηκαν και σταθμίστηκαν με κασσιτερο παρουσιασαν αυ ανόμενη λήψη 
ηρ ' 'ξ δ 'θ ' ' 
λ , ν κασσίτερου [2 l 4]. Αυτη η αυ ηση απο ο ηκε στα «κενα» των αμορφων 

α ατω , , λλ , 
οχών δεδομένου ότι δεν ήταν προφανης καμια α αγη στην κρυσταλλική δομή 

περι , , , θ 'ζ , Η χρη' ση των αλκαλικων μπεντονιτων που κα ορι ονται από τις 
της ινας. 
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πολυαμίνες για να προσδώσουν αύξηση βάρους σχεδόν 30% έχει συναντήσει 

κάποια επιτυχία [215]. 

Η στάθμιση πολυμερούς με εμβολιασμό είναι γενικά βασισμένη στο μεθακρυλικό 

οξύ (ΜΑΑ) και τίθεται σε εφαρμογή με το υπερθειϊκό άλας αμμωνίου καί 
αντικαθιστά κατά ένα μεγάλο μέρος τη στάθμιση κασσίτερου [179]. Πρόσθετα 
οφέλη, ανάλογα με την επιλογή πολυμερούς και το βαθμό πολυμερισμού, 

συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης χημικής σταθερότητας, είναι η πετρελαϊκή 
απωθητικότητα και η υδροαπωθητικότητα και η δύναμης επιμήκυνσης. 

Τα σάκχαρα, τα κεριά και το κόμμι έχουν χρησιμοποιηθι:iί κάποια στιγμή για να 
αυξήσουν το βάρος των αγαθών μεταξιού. Η αποτελεσματικότητα αυτών των 
φορέων είναι προσωρινή και οδηγεί τα υφάσματα να γίνονται διαφανή μετά από την 

πλύση ή το στεγνό καθάρισμα. Οι φυσικοί φορείς μαυρίσματος, όπως το δεψικό οξύ 

και το γαλλικό οξύ, έχουν χρησιμοποιηθεί για τη στάθμιση, ιδιαίτερα από κοινού με 
τη διαδικασία βαφής, αλλά η χρήση τους έχει περιοριστεί στα υφάσματα που 
βάφονται με σκοτεινότερες σκιές χρώματος. Η χρήση των συνθετικών φορέων 

μαυρίσματος βασισμένων σε διοξυδιφαινελοπροπανική και διοξυδιφαινυλική 

σουλφόνη, επίσης έχει αναφερθεί [216]. 

11.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

Η παραγωγή του μεταξιού έχει αυξηθεί αργά αλλά σταθερά, μετά την σχεδόν 
κατάρρευση της μεταξοσκωληκοτροφίας στην Άπω Ανατολή ως αποτέλεσμα του Β' 
παγκόσμιου πολέμου στον Ειρηνικό (1941-45). Η αύξηση τα τελευταία χρόνια 
αποδίδεται κυρίως στην αυξανόμενη απαίτησή για μετάξι και για σύμμικτα
μεταξωτά υφάσματα και ενδυμασία στις αναπτυγμένες χώρες και μιας 
επεκτεινόμενης αγοράς στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ακόμα κι έτσι, το μετάξι 
αποτελεί μόνο ακριβώς το 0,2% της συνολικής παγκόσμιας παραγωγής υφαντικών 
ινών. Υπολογίζεται ότι μέχρι το έτος 2000 περίπου 85.000 τόνοι ακατέργαστου 
μεταξιού θα παραχθούν έναντι 49.360 τόνων το 1978 και 76.761 τόνων το 1991 

[217]. 

Οι σημαντικότερες μεταξοπαραγωγικές χώρες είναι η Κίνα, η Ινδία, η Ιαπωνία, η 
Ρωσία (πρώην ΕΣΣΔ) και η Βραζιλία με αυτή τη σειρά. Αν και η Ιαπωνία ήταν 0 

, ς παραγωγός του ακατέργαστου μεταξιού πριν από τον Β' παγκόσμιο πόλεμο, 
κυριο , 'λ 

, α έχει γίνει καθαρός εισαγωγέας. Παρα την κατανα ωση που μειώνεται κατά 
τωρ λ' λ , ξ , , περίπου 60% παραμένει ο μεγα υτερος κατανα ωτης μετα ιου στον κοσμο. Το 
μεγαλύτερο μέρος του εισαγόμενου ακατέργαστου μεταξιού προέρχεται από την 
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Κίνα, την Κορέα (DPR) και τη Βραζιλία. Περίπου το 70% του μεταξιού που 
καταναλώνεται στην Ιαπωνία πηγαίνει στα κιμονό και τα αξεσουάρ τους, αν και 
αυτό είναι μια πτωτική αγορά λόγω της μεταβαλλόμενης μόδας στο ιαπωνικό 

φόρεμα. 

Η Ινδία παράγει περίπου 12.000 τόνους ακατέργαστου μεταξιού ετησίως, του 
οποίου περίπου το 15% εξάγεται, ειδικότερα υπό μορφή σαριών, υφάσματος και 
ετοίμων αγαθών. Η παραγωγή του μεταξιού υπολείπεται αυτήν την περίοδο της 
εγχώριας ζήτησης και περίπου 2000 τόνοι ακατέργαστου μεταξιού εισάγονται 
ετησίως από την Κίνα. Αυτήν την περίοδο ερευνάται από τις ινδικές κυβερνητικές 
αντιπροσωπείες ιδιαίτερα η παραγωγή των διεπωaσικών ιiιδών (bivoltine), η οποία 
συγκρίνεται με τα κυρίαρχα πολυεπωασικά είδη. 

Η Βραζιλία παραμένει κατά ένα μεγάλο μέρος εξαρτώμενη από την Ιαπωνία ως 

διέξοδος για το ακατέργαστο μετάξι της. Περίπου το 80% της 
μεταξοσκωληκοτροφίας και της παραγωγής μεταξιού ελέγχεται από ιαπωνικά 
επιχειρησιακά συμφέροντα. Η παραγωγή έχει σχεδόν διπλασιαστεί από το 1978, 
ανερχόμενη σε μόλις πάνω από 2000 τόνους το 1991. Από το 1938, έχει υπάρξει μια 
δεκαπλάσια αύξηση στην ακατέργαστη παραγωγή μεταξιού στην Κίνα, η οποία 
παράγει αυτήν την περίοδο περίπου το 75% του παγκόσμιου συνόλου. Η Κίνα 
γίνεται επίσης σημαντικός εξαγωγέας των καθαρών και σύμμικτων μεταξωτών 

υφασμάτων και έτοιμων αγαθών, τα περισσότερα από τα οποία πηγαίνουν στο 
Χο"νγκ Κονγκ, την Ιαπωνία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γερμανία. Η Ιταλία, η 
Γαλλία, η Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένουν κύριοι μετατροπείς του 
μεταξιού που εισάγουν κυρίως από την Κίνα. Τα περισσότερα από τα έτοιμα αγαθά 

είναι για την αγορά εξαγωγών. 

12.ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Το μετάξι συνδεόταν πάντα με · τα έξοδα και την πολυτέλεια; ειδικότερα στην 
υψηλή ραπτική, που είναι τώ~α έ~ας εντυπωσιακ~ μει~μένος τομέας Ώ)ς 
βιομηχανίας μόδας. Τα τελευταια χρονια, το καθαρο μεταξι και ο ιματισμος 

, μμικτου μεταξιού έχουν βρει τον δρόμο τους στις κεντρικές εμπορικές οδούς σε 
συ λ καταστήματα με προσιτές τιμές. Αυτό οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στην 
πο :υ ' ξ λ ' ' ( ' ' 
εισαγωγή της ευκολίας περιποιησης και επ υμ~των αμμου εκτριμμενη επιφανεια 

, σματος) ενδυμάτων μεταξιού και για τις γυναικες και για τους άνδρες. Επιπλέον, 
υφα , λ ' ' 'θ δ ξ ' , ση για φυσικά προϊοντα και οικο ογικα υγιεις με ο ους επε εργασιας και 
η τα ξ , , 
παραγωγής έχει προσθέσει ώθηση σ'Π)ν αυ ανομενη απαιτησl). Η διάνοιξη οδού 

ελα, σεως της Κίνας και η διευκολυνση των κυβερνητικων περιορισμών και προσπ , , , , .. , 
λ 'γχων έχουν οδηγησει σε μια επεκταση των ετοιμων κινεζικων προιοντων 

των ε ε , Α , , , , 
μεταξιού προς τις δυτικές αγορες. ναμενεται οτι η παραγωγη μεταξιου θα 
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συνεχίσει να ικανοποιεί τη ζήτηση μιας επεκτείνουσας αγοράς για τέτοια προϊόντα 

μεταξιού, όπως υφαντά και πλεκτά εξωτερικού ιματισμού, ριχτά υφάσματα και 
ταπετσαρίες, εσώρουχα, πιζάμες, κεντήματα, κορδέλλες και μπορντούρες. Από την 
άποψη της μεταξοσκωληκοτροφίας, η έρευνα συνεχίζεται σε πολυάριθμους 

πειραματικούς σταθμούς στην ανάπτυξη των βελτιωμένων παραγωγών του μεταξιού 
κουκουλιού, μέσω της εισαγωγής νέων γενετικών ειδών μεταξοσκώληκα [218]. Η 
ανάπτυξη των συνθετικών διατροφών για να αντικατασταθούν τα φύλλα μουριάς, 

που στηρίζονται σε ένα μεγάλο ποσοστό στις ιδιοτροπίες του καιρού, ερευνάται 
επίσης [219]. Όλο και περισσότερο, το μετάξι από τους μεταξοσκώληκες και τις 
αράχνες, εξετάζεται ως πιθανή πηγή νέας ίνας και βασισμένο σε μεμβράνη υλικό. Η 
μικροβιακή αντίσταση, οι μηχανικές ιδιότητες και η βιοσυμβατότητα της ινο'ί:νης 
μεταξιού με τον ανθρώπινο ιστό έχουν οδηγήσει στη χρήση της ως χειρουργικής 
ίνας [220]. Άλλες πιθανές ιατρικές χρήσεις περιλαμβάνουν επιδέσμους, βάτες 
εκτόνωσης πίεσης και απορροφητικά παραγεμίσματα. Η επιτυχής χρήση ταινιών με 

βάση την ινο'tνη ή οι μεμβράνες στα συστήματα ενζυμικής ακινητοποίησης έχουν 
αναφερθεί [221]. Η ανάπτυξη των ινοϊνών με βάση διαπερατές και ημιδιαπερατές 
μεμβράνες επίσης ερευνάται [222, 223]. 
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