
   
 

 1  
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ 

 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Επεξεργασία στεμφύλων μέσω συνδυασμού 

μικροοργανισμών, με σκοπό την αποδόμηση 

πολυφαινολών και την ασφαλή απόρριψή 

τους στο περιβάλλον 

 

Χατζάκης Εμμανουήλ 

Επιβλέπων καθηγητής: Δημήτριος Γανωτάκης 

 

Ηράκλειο 2021 



   
 

 2  
 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Τα στέμφυλα είναι το κύριο παραπροϊόν της οινοποίησης όπου 

περιλαμβάνονται η πολτοποιημένη μάζα των φλοιών, των σπόρων και των 

βοστρύχων των σταφυλιών. Τα στέμφυλα περιέχουν μια μεγάλη ποικιλία 

οργανικών ενώσεων, σημαντικά υψηλά είναι τα ποσοστά των πολυφαινολών. 

Η παρουσία αυτών των ενώσεων, καθιστά επικίνδυνη την απόρριψη των 

στεμφύλων στο περιβάλλον λόγω της τοξικότητας που μπορεί να 

παρουσιάσουν. Σκοπός αυτής εργασίας ήταν η ταυτοποίηση φαινολικών 

ενώσεων στα στέμφυλα και επεξεργασία τους με μικροοργανισμούς για την 

μείωση των πολυφαινολών αυτών. Ως πρώτη ύλη για την μελέτη αυτή 

χρησιμοποιήθηκαν στέμφυλα της ποικιλίας αμπέλου ‘Κοτσιφάλι’, μια γηγενής 

ποικιλία που καλλιεργείται στην Κρήτη. Τα στέμφυλα αφού ξηράνθηκαν, 

κονιορτοποιήθηκαν και παρασκευάστηκαν από αυτά καλλιέργειες με εμπορικά 

σκευάσματα μικροοργανισμών τα οποία ήταν Uniker, Multikraft, Microferm. 

Πέρα από αυτά έγιναν καλλιέργειες και με ένα φωτοσυνθετικό 

μικροοργανισμό- το στέλεχος Chlorella και τον Saccharomyces cerevisiae. Τα 

δείγματα των στεμφύλων, έπειτα από κατάλληλη προετοιμασία, αναλύθηκαν 

με HPLC-Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης, για την ακριβή 

παρακολούθηση των επιπέδων τους στα διάφορα χρονικά στάδια κατεργασίας 

των στεμφύλων, με σκοπό τον έλεγχο ικανότητας αποδόμησής τους από τους 

μικροοργανισμούς και την μείωση του φαινολικού φορτίου των στεμφύλων. 

 

 

 

 

 



   
 

 3  
 

 

ABSTRACT 

Grape pomace constitutes the main by-product of vinification and comprises the 

pulp of grape skins, seeds and stems. Grape pomace contains a wide variety of 

organic compounds, including polyphenols which can be found in large 

amounts. Their presence in pomace renders its disposal quite hazardous, due to 

the toxic effects they might instigate. The present study focuses on the 

qualitative analysis of polyphenols in grape pomace and the treatment with 

microorganisms, in order to reduce their levels. The research was conducted on 

pomace from the grape variety of ‘Kotsifali’, a native variety cultivated in Crete. 

The pomace was dried and later pulverised in order to obtain a proper form for 

secondary processing. Subsequently, microbial cultures were created with the 

pomace, utilizing the commercial products Uniker, Multicraft and Microferm, 

which contain a variety of microorgasims. In addition, experiments were carried 

out with Chlorella, a photosynthetic microorganism, and Saccharomyces 

cerevisiae. The samples obtained from the cultures were analyzed with HPLC- 

High Performance Liquid Chromatography, for the exact monitoring of 

polyphenol levels. The purpose was to ascertain, whether the microorganisms 

could potentially biodegrade polyphenols, lead to the reduction of their levels 

in pomace and thus contribute to pomace’s bioremediation and safe disposal. 
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1.1 Διαδικασία Οινοποίησης 

H παραγωγή οίνου είναι μία δραστηριότητα, που βρίσκει εφαρμογή από τις απαρχές ακόμα 

του ανθρώπινου πολιτισμού και υπολογίζεται ότι η αρχή της συνέβη χιλιάδες χρόνια πριν 

[1]. Το κρασί πλέον χαρακτηρίζεται ως το πιο δημοφιλές αλκοολούχο ποτό του κόσμου, με 

τεράστιο ρόλο στην παγκόσμια οικονομία [2]. Οι καλλιέργειες σταφυλιού για την παραγωγή 

του, φτάνουν σε έκταση τα 80 εκατομμύρια στρέμματα παγκοσμίως, ενώ σύμφωνα με 

πρόσφατη έρευνα παράχθηκαν 292 εκατομμύρια εκατόλιτρα το 2018 [2],[3]. Η Ελλάδα 

ιστορικά είναι γνωστή για την διαρκή παραγωγή οίνου, ωστόσο η παραγωγή, όσο και η 

εξαγωγή είναι σημαντικά χαμηλότερες από άλλες χώρες της νότιας Ευρώπης όπως η Ιταλία, 

Ισπανία και Πορτογαλία [4]. 

 

1.1.1 Συγκομιδή 

Για την εύρεση του βέλτιστου χρόνου συγκομιδής των σταφυλιών, χρησιμοποιούνται 

επιλεγμένες ποσότητες σταφυλιών που αντιπροσωπεύουν ολόκληρο τον αμπελώνα, στις 

οποίες γίνεται ανάλυση κάποιων παραμέτρων ωρίμανσης. Με αυτό διαπιστώνεται η 

πρόοδος της ωρίμανσης, με σκοπό τον προγραμματισμό του μαζέματος. 

Το μάζεμα μπορεί να γίνει είτε με τα χέρια ή με κατάλληλες θεριστικές μηχανές. Η επιλογή 

της μηχανής στηρίζεται από την εξοικονόμηση χρόνου και της οικονομικότερης διαδικασίας, 

όμως από πολλούς παραγωγούς οι οποίοι στοχεύουν σε παραγωγή κρασιών πολύ υψηλής 

ποιότητας, προτιμάται η διαλογή με τα χέρια, δεδομένου ότι είναι λιγότερο επιβλαβής για 

την πρώτη ύλη. 

1.1.2 Θραύση  

Κατά την διαδικασία της θραύσης, γίνεται σύνθλιψη των σταφυλιών από έναν σπαστήρα, 

συμβαίνει η απελευθέρωση του χυμού, ενώ έπειτα πραγματοποιείται και ο διαχωρισμός του 

από τους βοστρύχους (κοτσάνια). Η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί, με την 

σύνθλιψη να προηγείται της αποβοστρύχωσης ή το ανάποδο. Ωστόσο η σύνθλιψη με την 

παρουσία των κοτσανιών, δημιουργεί κίνδυνο απελευθέρωσης συστατικών από αυτά και 

δημιουργία προϊόντος με υψηλότερο κίνδυνο μικροβιακής μόλυνσης. Γενικά, δεν 

επιδιώκεται καθόλου η επαφή των βοστρύχων με τον χυμό λόγω των ανεπιθύμητων 

συστατικών που περιέχει, για αυτό και πραγματοποιείται η απομάκρυνσή τους σε αυτό το 

στάδιο. 

Συχνά σε σταφύλια που έχουν μόλις συνθλιφτεί, γίνεται προσθήκη διοξειδίου του θείου σε 

στερεή, υγρή ή αέρια μορφή καθώς και επιλεγμένοι ζυμομύκητες, ώστε να αποφευχθούν 

ανεπιθύμητες ζυμώσεις. 

1.1.3 Συμπίεση 

Στο στάδιο αυτό, τα συντετριμμένα σταφύλια οδηγούνται σε πιεστήρια όπου εξάγεται όλος 

ο χυμός (μούστος), και απομακρύνονται οι φλοιοί. Στην λευκή οινοποίηση η διαδικασία 

αυτή, πραγματοποιείται ακριβώς μετά την θραύση και προηγείται της αλκοολικής ζύμωσης. 

Στην περίπτωση της κόκκινης οινοποίησης, η αλκοολική ζύμωση πραγματοποιείται πριν την 

συμπίεση, δηλαδή παρουσία των φλοιών [5]. Αυτό καθιστά δυνατή την εκχύλιση των 
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χρωστικών του σταφυλιού, ανθοκυανινών στο γλεύκος, στο οποίο οφείλεται και το ερυθρό 

χρώμα του, καθώς και ταννινών και συστατικών γεύσης [2]. Η μέγιστη απόδοση στην 

εξαγωγή χυμού μπορεί να φτάσει τα 800L χυμού ανά τόνο σταφυλιών δηλαδή σε ποσοστό 

80% [5]. 

1.1.4 Αλκοολική ζύμωση 

Η αλκοολική ζύμωση πραγματοποιείται σε μεγάλους ανοικτούς, ή κλειστούς 

βιοαντιδραστήρες που ονομάζονται ζυμωτήρες. Το κρασί παράγεται από ζυμομύκητες που 

υπάρχουν φυσιολογικά στην επιφάνεια του σταφυλιού [5]. Κατά την αντίδραση αυτή ο 

μύκητας μετατρέπει τα σάκχαρα του σταφυλιού σε αλκοόλη, διοξείδιο του άνθρακα και 

θερμότητα. Η αντίδραση αυτή είναι εξώθερμη και έτσι η ζύμωση πρέπει να γίνεται σε 

περιβάλλον ελεγχόμενης θερμοκρασίας με βέλτιστο εύρος 25-30οC [2]. Η ανεξέλεγκτη 

αύξηση θερμοκρασίας μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο συγκεκριμένων μυκήτων. Ο κύριος 

μύκητας είναι ο Saccharomyces cerevisiae, όμως υπάρχουν και άλλοι σακχαρομύκητες, 

ενδεικτικά από τα γένη Debaromyces, Hansenula, Candida, που παράγουν διαφορετικούς 

τύπους ενώσεων όπως εστέρες, αλδεΰδες και οξέα, που συνεισφέρουν στην γεύση και στο 

άρωμα του κρασιού [5]. 

1.1.5 Διαύγαση και σταθεροποίηση 

Στο τέλος της ζύμωσης, υπάρχει μια ποικιλία από συστατικά που δημιουργούν μια θολή όψη 

στο κρασί. Αυτά μπορεί να είναι μικροοργανισμοί, θραύσματα κυττάρων ή παράγοντες που 

προστέθηκαν για την βελτίωση της ζύμωσης. Φυσιολογικά, τα παραπάνω θα κατακάτσουν 

λόγω βαρύτητας και πραγματοποιείται η απομάκρυνσή τους με απόχυση και φιλτράρισμα. 

Συνήθως ακολουθεί και δευτερεύουσα επεξεργασία για τα συστατικά που είναι μερικώς 

διαλυτά. Επακόλουθα, η προσθήκη καζεΐνης, αλβουμίνης, ζελατίνης ή πολυβινυλο 

πολυπυρρολιδόνης (PVPP), γίνεται για να αφαιρεθεί τυχόν σκληρότητα, πικρή ή στυφή 

γεύση που έχει προκληθεί από ταννίνες ή φαινόλες [5]. 

 

 

 

1.1.6 Αποθήκευση και εμφιάλωση 

Συνήθως πριν την εμφιάλωση του κρασιού, προηγείται η παλαίωσή του σε βαρέλια, 

δεξαμενές, ή σε μπουκάλια και μπορεί να διαρκέσει μία δεκαετία ή και παραπάνω. Οι 

αποθηκευτικοί χώροι ποικίλουν, χρησιμοποιούνται μεταλλικές δεξαμενές, δεξαμενές 

επικαλυμμένες με κερί, συνθετικά δοχεία, μικρά και μεγάλα ξύλινα βαρέλια. Για την 

εμφιάλωση και κατανάλωση του προϊόντος, το κρασί υφίσταται ένα τελευταίο φιλτράρισμα 

με αποστειρωμένο εξοπλισμό, μεταφέρεται αμέσως στα μπουκάλια, αυτά σφραγίζονται, 

ενώ στο τέλος οι φελλοί εκτίθενται σε μικρή ποσότητα SO2 για απολύμανση [5]. 
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Εικόνα 1: Στάδια διαδικασίας λευκής οινοποίησης 

 

 

Εικόνα 2: Στάδια διαδικασίας ερυθρής οινοποίησης 
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1.2 Πως δημιουργούνται τα στέμφυλα και τι περιέχουν 

1.2.1 Περιεχόμενα σταφυλιού 

Τα στέμφυλα είναι τα παραπροϊόντα της οινοποίησης και αντιπροσωπεύουν τα απόβλητα 

που μένουν από τα σταφύλια και δεν καταλήγουν στην παραγωγή κρασιού [6]. Τα  σταφύλια 

αρχικά αποτελούνται από τους βόστρυχες (κοτσάνια) και τις ράγες. Οι ράγες 

αντιπροσωπεύουν το 94% του σταφυλιού ενώ οι βόστρυχες το υπόλοιπο 6%. Οι ράγες 

αποτελούνται επιμέρους, από το φλοιό, τη σάρκα και τα γίγαρτα(κουκούτσια). Ο φλοιός και 

τα γίγαρτα αντιπροσωπεύουν το 10% και 5% από τις ράγες αντίστοιχα, ενώ το υπόλοιπο 

ποσοστό αντιστοιχεί στη σάρκα [2]. 

Τα κυριότερα συστατικά που περιέχονται στους βόστρυχες, στα γίγαρτα, στο φλοιό και τον 

χυμό (προκύπτει από την σάρκα) του σταφυλιού παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 1: Κατηγορίες συστατικών που περιέχονται στο σταφύλι. Λήφθηκε από την πηγή 

[2] 

 Χυμός (Σάρκα) Βόστρυχες Φλοιός Γίγαρτα 

Νερό 76% 69% 76% 35% 

Συνολικές 

διαιτητικές ίνες 

 14% 9% 30% 

Πρωτεΐνες  2% 3% 8% 

Λιπαρά  0% 2% 8% 

Στάχτη 0% 2% 2% 4% 

Διαλυτά 

σάκχαρα 

23% 13% 1% 2% 

Συνολικά 100% 100% 100% 100% 

 

1.2.2 Περιεχόμενα στεμφύλων 

Τα στέμφυλα που προκύπτουν από την διαδικασία οινοποίησης, είναι μια μάζα που 

προκύπτει από την συμπίεση του φλοιού, της υπολειπόμενης σάρκας, των γιγάρτων και των 

βοστρύχων από τα σταφύλια [3],[6]. Τα στέμφυλα αποτελούν το 20-25% της μάζας των 

σταφυλιών που παραμένει μετά το τέλος της οινοποίησης [7]. Υπολογίζεται ότι για κάθε 6L 

κρασί που προκύπτουν από την οινοποίηση, παράγεται 1kg στεμφύλων [3]. 

Η ακριβής σύσταση των στεμφύλων, καθορίζεται από την ποικιλία των σταφυλιών, το 

περιβάλλον της καλλιέργειάς τους, καθώς και την διαδικασία της επεξεργασίας για την 

παραγωγή κρασιού. Τα κόκκινα κρασιά ακολουθούν διαφορετική σειρά βημάτων για την 

παραγωγή, αφού η ζύμωση γίνεται σε όλη τη μάζα των πιεσμένων σταφυλιών και όχι μόνο 

στο χυμό, όπως γίνεται στα λευκά. Όμως η ανάλυση από διαφορετικές ποικιλίες στεμφύλων, 

έχει δημιουργήσει μια ποιοτική και ποσοτική εικόνα για τα συστατικά που περιέχουν. Αυτά 

συγκεντρώνονται στον παρακάτω πίνακα [6]. 

Πίνακας 2: Κατηγορίες ενώσεων που περιέχονται στα στέμφυλα. Από την πηγή [6] 
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 Συστατικό Ποσότητα σε g/100g 

Στάχτη 1.73-9.10 

Πρωτεΐνες 3.57-14.17 

Λιπαρά 1.14-13.90 

Διαιτητικές Ίνες 17.28-88.70 

Υδατάνθρακες 12.20-40.53 

Συνολικό φαινολικό περιεχόμενο 0.28-8.70 

Φρουκτόζη 0.38-8.91 

Γλυκόζη 0.21-26.34 

 

Συγκεκριμένα για τα σάκχαρα, το συνολικό περιεχόμενο των διαλυτών σακχάρων, γλυκόζη 

και φρουκτόζη σε στέμφυλα που προκύπτουν από κόκκινα σταφύλια, είναι σχεδόν μηδενικό, 

καθώς αυτά ζυμώνονται μαζί με τον μούστο κατά την αλκοολική ζύμωση και 

καταναλώνονται από τους σακχαρομύκητες. Αντίθετα στα στέμφυλα λευκών σταφυλιών, τα 

περιεχόμενα σε γλυκόζη και φρουκτόζη είναι αρκετά υψηλά, 26.34 και 8.91 g/100g 

αντίστοιχα [6].  

 

 

 

 

1.3 Φαινολικές ενώσεις 

Τα φαινολικά συστατικά είναι από τις πιο σημαντικές κατηγορίες ενώσεων για τα σταφύλια 

και το κρασί. Η ποσότητα και η δομή των φαινολικών ενώσεων στα σταφύλια, επηρεάζει την 

οινολογική προοπτική των σταφυλιών καθώς και τα αισθητηριακά χαρακτηριστικά στο 

κρασί. Έχουν επίδραση στο χρώμα, τη στυφάδα, πικρή γεύση, την σταθερότητα και την 

δυνατότητα παλαίωσης του κρασιού. Όμοια με τα περιεχόμενα των στεμφύλων σε ενώσεις, 

το προφίλ των φαινολικών ενώσεων σε αυτά επηρεάζεται από μια σειρά παραγόντων όπως 

είναι ο καιρός, οι κλιματικές συνθήκες της καλλιέργειας των σταφυλιών, η κατάσταση υγείας 

του αμπελώνα, η διαχείρισή του καθώς και οι τεχνικές που ακολουθούνται για την 

οινοποίηση [8].  

Οι κύριες ομάδες φαινολικών ενώσεων στο κρασί και στα στέμφυλα είναι οι εξής: 

1. Φαινολικά Οξέα 

2. Φλαβονόλες και Φλαβανόλες 

3. Ανθοκυανίνες 

4. Στιλβένια 

Οι φλαβονόλες, φλαβονόλες καθώς και οι ανθοκυανίνες ανήκουν στην κατηγορία των 

φλαβονοειδών [9]. Αυτό σημαίνει ότι βάση της δομής τους είναι το φλαβονοειδές σύστημα 

δακτυλίων, που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 
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Εικόνα 3: Φλαβονοειδές σύστημα δακτυλίων. Από την πηγή [10] 

 

 

 

1.3.1 Φαινολικά οξέα 

Τα φαινολικά οξέα είναι κατηγορία φαινολών, που διαθέτουν ένα καρβοξυλικό οξύ σαν 

λειτουργική ομάδα. Χωρίζονται σε δύο βασικές υποκατηγορίες, που είναι τα οξέα παράγωγα 

του υδροξυκινναμικού οξέος και τα παράγωγα του βενζοϊκού οξέος. Τα πρώτα είναι πιο 

συχνά συναντώμενα σε τρόφιμα. Το πιο χαρακτηριστικό παράγωγο βενζοϊκού οξέος είναι το 

γαλλικό οξύ, ενώ δύο συχνά συναντώμενα παράγωγα υδροξυκινναμικού είναι το καφεϊκό 

και το κουμαρικό οξύ [9]. 

 
Εικόνα 4: Τα κυριότερα παράγωγα υδροξυκινναμικού οξέος 
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Εικόνα 5: Γαλλικό οξύ, το πιο συχνό παράγωγο βενζοϊκού οξέος 

 

 

1.3.2 Φλαβονόλες και Φλαβανόλες 

Οι μονομερείς φλαβανόλες, μαζί με τις ολιγομερικές και πολυμερικές μορφές τους είναι τα 

πιο άφθονα φαινολικά συστατικά στα σταφύλια και το κρασί. Τα κυριότερα μονομερή 

φλαβανολών είναι η (2R, 3S) (+)-catechin και το διαστερεομερές της (2R, 3R) (-)-epicatechin. 

Οι προανθοκυανίνες είναι πολυμερή, που αποτελούνται από πολλαπλά μονομερή 

φλαβανολών. Ονομάζονται έτσι, καθώς με αύξηση της θερμοκρασίας απελευθερώνονται οι 

ανθοκυανίνες. Βρίσκονται στα γίγαρτα, στο φλοιό και στους βόστρυχες των σταφυλιών [10]. 

 
Εικόνα 6: Δομή κατεχίνης και επικατεχίνης, των πιο γνωστών φλαβανολών 

 

 

Εικόνα 7: Δομή προανθοκυανίνης 
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Οι φλαβονόλες περιέχουν μια κετονική ομάδα στον δακτύλιο του αιθέρα. Συνήθως 

βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα στο λευκό κρασί, ενώ στα σταφύλια υπάρχουν σαν γλυκοζίτες 

[10]. 

 
Εικόνα 8: Δομές φλαβονολών 

 

1.3.3 Ανθοκυανίνες 

Οι ανθοκυανίνες είναι υδατοδιαλυτές χρωστικές. Οι κυριότερες ανθοκυανίνες που 

βρίσκονται στα στέμφυλα, είναι οι 3-Ο-γλυκοζίτες της μαλβιδίνης, πετουνιδίνης, πεονιδίνης, 

δελφιδίνης [9]. Οι ανθοκυανίνες χρησιμοποιούνται ως πρόσθετες χρωστικές τροφίμων και 

επηρεάζονται από την θερμοκρασία, το pH, το φως και το οξυγόνο [6],[9]. 

 

Εικόνα 9: Γενική δομή ανθοκυανινών 
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1.3.4 Στιλβένια 

Τα στιλβένια είναι φυτοαλεξίνες, που βρίσκονται στα σταφύλια και στο κρασί [9]. 

Προέρχονται κυρίως από τον φλοιό των σταφυλιών [10]. Η πιο κοινή ένωση είναι η 

ρεσβερατρόλη.  

 

Εικόνα 10: Δομή Ρεσβερατρόλης 

 

1.4 Ανίχνευση των πολυφαινολών με την τεχνική της HPLC  

Η παραπάνω κατηγοριοποίηση δίνει μια γενική εικόνα για τα είδη των πολυφαινολών που 

ενδέχεται να περιέχονται στα στέμφυλα. Σημαντικό εργαλείο για την ανάλυση των 

στεμφύλων και τον προσδιορισμό των ενώσεων στο εκάστοτε δείγμα, ποιοτικά αλλά και 

ποσοτικά είναι η Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης- High Performance Liquid 

Chromatography (HPLC). Η τεχνική αυτή βασίζεται στις γνωστές αρχές της χρωματογραφίας, 

όπου μία κινητή φάση, δηλαδή ο διαλύτης, διέρχεται μέσα από την στήλη, στην οποία 

βρίσκεται συνήθως μέσα σταθερή, μια στατική φάση. Ο διαχωρισμός δύο ουσιών Α και Β 

εξαρτάται από το πως κινούνται στην στήλη και πως προσφροφούνται στα στερεά 

σωματίδια. Στην χρωματογραφία υψηλής απόδοσης αυτό που αλλάζει, είναι ότι 

χρησιμοποιείται υψηλή πίεση για να αναγκάσει τον διαλύτη να μετακινηθεί μέσω της 

στήλης, η οποία περιέχει πολύ μικρά σωματίδια και έτσι επιτυγχάνεται υψηλή διαχωριστική 

ικανότητα. 

Βασική οργανολογία HPLC: 

• Περιέκτες διαλυτών: Ειδικές φιάλες που περιέχουν την κινητή φάση 

• Απαερωτής κενού: Εξασφαλίζει απαέρωση της κινητής φάσης, για τον έλεγχο της πίεσης 

στη στήλη 

• Αντλία: Υπεύθυνη για την συνεχή άντληση της κινητής φάσης στο σύστημα 

• Χρωματογραφική στήλη: Σε αυτήν επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός του μείγματος στα 

συστατικά του 

• Ανιχνευτής: Ανίχνευση των ουσιών που εξέρχονται από την στήλη 
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Εικόνα 11: Πειραματική διάταξη HPLC 

 

Η χρωματογραφία είναι πάρα πολύ σημαντική, αφού αποτελεί μία από τις πιο εύκολες και 

γρήγορες μεθόδους για το διαχωρισμό, την ταυτοποίηση και τον ποσοτικό προσδιορισμό 

πολυφαινολών. Δεν απαιτεί μεγάλους όγκους διαλυτών, οι χρόνοι ανάλυσης είναι μικροί και 

η οργανολογία είναι πολύ εύκολη στη χρήση. Τα πλεονεκτήματά της, έχουν καταστήσει 

σχεδόν αποκλειστική την εφαρμογή της στις αναλύσεις. Η πιο συνηθισμένη μορφή ανάλυσης 

HPLC τέτοιων φυσικών προϊόντων είναι η HPLC αντίστροφης φάσης (RP). Η στατική φάση 

αποτελείται από υδρογονάνθρακες (C8 ή C18), ενώ ο διαλύτης είναι πολικός. Έτσι ο 

διαχωρισμός γίνεται με βάση τις υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις με την στατική φάση και οι 

πολικές ενώσεις θα παρασύρονται από τον διαλύτη πιο γρήγορα [11]. Πολλές από τις κύριες 

πολυφαινόλες έχουν παρόμοιες δομές, όμως έστω και μία αλλαγή στην ομάδα της ένωσης 

αλλάζει σημαντικά το χρόνο έκλουσης, και με την υψηλή διαχωριστική ικανότητα της 

μεθόδου, λαμβάνονται ξεκάθαρα φάσματα που μπορούν να συγκριθούν με πρότυπα για 

ποιοτική και ποσοτική ανάλυση. Η ανίχνευση των ενώσεων, για την δημιουργία 

χρωματογραφήματος γίνεται από ανιχνευτές στην περιοχή του υπεριώδους, καθώς οι 

πολυφαινόλες όντας ενώσεις με συζυγιακά συστήματα, απορροφούν στην περιοχή του UV. 

Η απορρόφηση μπορεί να καταγραφεί σε διάφορα μήκη κύματος όπως 280nm, 320nm και 

360nm ανάλογα τις ενώσεις που περιέχονται. Με ένα συνδυασμό αυτών ή επιλογή ενός 

εύρους, μπορεί να επιτευχθεί η ανίχνευση των μέγιστων απορροφήσεων για καλύτερη 

ανάλυση και πιο αξιόπιστα αποτελέσματα [12]. 
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1.5 Περιβαλλοντικά προβλήματα και μέθοδοι αντιμετώπισης 

Η καλλιέργεια της αμπέλου μπορεί να ξεπεράσει σε παραγωγή τους 70 εκατομμύρια τόνους 

σταφυλιών ετησίως. Από το σύνολο της παραγωγής, ένα ποσοστό περίπου 75% καταλήγει 

στην παραγωγή οίνων [3], ενώ όπως αναφέρθηκε, η μάζα των στεμφύλων που μένουν, 

αντιπροσωπεύει το 20-25% του αρχικού βάρους των σταφυλιών [7]. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 

χρόνο, από την οινική βιομηχανία παράγονται περίπου 10 εκατομμύρια τόνοι στεμφύλων. Η 

εναπόθεση αυτών των τεράστιων ποσοτήτων στεμφύλων, οι οποίες μάλιστα παράγονται σε 

μικρό χρονικό διάστημα, αποτελεί ένα σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα, λόγω των 

ενώσεων που περιέχουν και μπορούν να δράσουν βλαβερά [3]. 

Ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες έχουν ειδικές απαιτήσεις σχετικά με την μεταχείριση αυτών 

των αποβλήτων [13]. Γενικά, η μη αποτελεσματική απόρριψη των στεμφύλων μπορεί να 

προκαλέσει μόλυνση στην επιφάνεια του εδάφους, καθώς και στα επιφανειακά και υπόγεια 

ύδατα [6]. Τα απόβλητα μπορούν να προσελκύσουν έντομα και παράσιτα με ανεπιθύμητες 

συνέπειες και δυσάρεστες οσμές [14]. Η απευθείας χρήση αυτών των προϊόντων σαν 

λιπάσματα, έχει ως αποτελέσματα την απώλεια του αζώτου από το έδαφος και την 

εξάντληση του οξυγόνου [6]. Επίσης, η σκέψη για ανακύκλωσή τους σαν λιπάσματα στις ίδιες 

καλλιέργειες αμπελώνων δεν ευδοκιμεί, αφού μπορεί να προκαλέσουν φυτοπαθολογικά 

προβλήματα. Τέλος, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μπορεί να περιέχουν και βαρέα μέταλλα 

[3]. 

Τα παραπάνω καθιστούν απαραίτητη την εύρεση μεθόδων για την μείωση των επιπέδων 

των ενώσεων στα στέμφυλα, που μπορούν να παρουσιάσουν τοξικότητα. Η κύρια κατηγορία 

τέτοιων ενώσεων είναι οι διάφορες πολυφαινόλες, τα προφίλ των οποίων μπορεί να 

αλλάζουν ανάλογα την ποικιλία των στεμφύλων, αλλά ακολουθούν μια βασική 

κατηγοριοποίηση όπως αναλύθηκε στην ενότητα 1.3. Και στην παρούσα εργασία σκοπός 

ήταν η μείωση των επιπέδων των πολυφαινολών με διάφορα εμπορικά σκευάσματα 

μικροοργανισμών και άλλων διαθέσιμων, στο εργαστήριο, μικροοργανισμών. Πέρα από 

αυτήν την προσέγγιση, μία πολύ αποδοτική στρατηγική θα ήταν η επαναχρησιμοποίηση των 

στεμφύλων και η αξιοποίησή τους για παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

Επακόλουθα μπορεί να γίνει χρήση τους σαν πρόσθετα τροφίμων ως χρωστικές, 

αντιοξειδωτικά, αντιμικροβιακά, ζωική τροφή, λιπάσματα, καλλυντικά, συμπληρώματα 

διατροφής αλλά και φάρμακα [9]. Με αυτό τον τρόπο λύνεται ένα μείζον περιβαλλοντικό 

πρόβλημα, ενώ οι οινοβιομηχανίες χρησιμοποιώντας σαν πρώτη ύλη “απόβλητα” που θα 

είχαν κόστος για την επεξεργασία και απόρριψή τους, μπορούν να έχουν επιπλέον κέρδος. 

Τα οφέλη που μπορούν να έχουν τα φαινολικά συστατικά στην υγεία, δεν είναι άγνωστα. 

Έχουν πραγματοποιηθεί επιδημιολογικές μελέτες που έδειξαν ότι η κατανάλωση φαινολικών 

ενώσεων μέσα από την διατροφή, έχει θετική επίδραση πάνω σε χρόνιες νόσους. Πιθανόν 

έχουν ρόλο στην προστασία κατά του καρκίνου, διαβήτη, καρδιαγγειακών ασθενειών, 

άσθματος, υπέρτασης, νευρολογικές διαταραχές, ψυχιατρικές και εγκεφαλικές ασθένειες. 

Οι μηχανισμοί τους βασίζονται: 

α. Στην αντιοξειδωτική τους δράση. Οι ομάδες των ενώσεων αυτών μπορούν να πάρουν ένα 

ηλεκτρόνιο και να σχηματίσουν ρίζες με μεγάλη σταθεροποίηση, αποτρέποντας έτσι την 

οξείδωση δομικών στοιχείων του κυττάρου και επακόλουθα την καταστροφή τους. 
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β. Στην πιθανή συμμετοχή σε μεταβολικά μονοπάτια και την έκφραση συγκεκριμένων 

γονιδίων. Για παράδειγμα, οι πολυφαινόλες των σταφυλιών φαίνεται ότι μπορούν να 

ενεργοποιήσουν μονοπάτια κινασών σε επιθηλιακά κύτταρα, προς χαλάρωση των αρτηριών 

και μείωση κινδύνου καρδιαγγειακών ασθενειών. 

Ονομαστικά, έρευνες έδειξαν ότι γλυκοζίτες της μαλβιδίνης είναι πιθανοί αναστολείς της 

λιπιδικής υπεροξείδωσης της ανθρώπινης LDL χοληστερόλης. Ακόμη, οι κατεχίνη και 

επικατεχίνη, έχει βρεθεί ότι συμμετέχουν σε αρκετές δράσεις όπως: 

1. Παρεμπόδιση οξείδωσης λιπών και ελαίων μέσω αυτοοξείδωσης. 

2. Προστασία υγείας ζώων μέσω χρήσης τους σαν πρόσθετα διατροφής λόγω παραγωγής 

δευτερογενών προϊόντων. 

3. Παρεμπόδιση ανάπτυξης εκφυλιστικών ασθενειών, μέσω εξουδετέρωσης δραστικών 

ειδών οξυγόνου (ROS) που επάγουν οξειδωτικό στρες. 

Στην βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα ερευνών που πραγματεύονται δράσεις τέτοιων 

συστατικών. Τα αποτελέσματα είναι υποσχόμενα και οι παρατηρούμενες δράσεις είναι 

αρκετές, όμως χρειάζεται να γίνουν περαιτέρω κλινικές και επιδημιολογικές μελέτες ώστε 

να είναι ασφαλής η εξαγωγή των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων [7]. 

Μια ερευνητική ομάδα στην Αθήνα [14], ακολούθησε μια διαφορετική προσέγγιση για την 

ανάπτυξη προϊόντων προστιθέμενης αξίας από τα στέμφυλα. Χρησιμοποίησαν μια 

καινοτόμα μικροβιακή τεχνολογία, την ζύμωση στερεάς κατάστασης, για την παραγωγή 

πρωτογενών και δευτερογενών μεταβολιτών. Τα παραπροϊόντα της οινοποίησης είναι 

πλούσια σε οργανική ύλη και μπορούν να αποτελέσουν υπόστρωμα της ζύμωσης 

παρέχοντας όλα τα απαραίτητα θρεπτικά. Χρησιμοποιώντας διάφορα στελέχη μυκήτων, 

κατάφεραν μέσα σε 5 μέρες να αυξήσουν το πρωτεϊνικό περιεχόμενο από 7% σε 27%. Αυτές 

οι πρωτεΐνες αναφέρονται σαν Single Cell Proteins, δηλαδή πρωτεΐνες που περιέχονται σε 

μονοκύτταρους οργανισμούς και στην συγκεκριμένη περίπτωση αποτελούν περίπου το 60-

82% της ξηρής μάζας. Περιέχονται όμως και υψηλά ποσά από άλλες βασικές ενώσεις όπως 

λιπαρά, υδατάνθρακες, νουκλεϊκά οξέα, βιταμίνες και μέταλλα. Πέρα από αυτά είναι 

πλούσιοι σε απαραίτητα αμινοξέα, όπως λυσίνη και μεθειονίνη, τα οποία είναι περιοριστικά 

σε ζωικές τροφές. Έτσι με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η κατανάλωση ενώσεων στα 

στέμφυλα που μπορεί να είναι βλαβερές και παράγονται εντελώς διαφορετικά προϊόντα με 

ένα ευρύ πεδίο αξιοποίησης. 

Σε άλλη μελέτη, χρησιμοποιήθηκαν 6 διαφορετικοί μύκητες και αξιολογήθηκε η ικανότητα 

τους για μείωση της φυτοτοξικότητας και των φαινολικών επιπέδων σε στέμφυλα της 

ποικιλίας Vitis labrusca. Συγκεκριμένα οι μύκητες ήταν οι Coriolopsis rigida (LPSC 232), 

Peniophora albobadia (LPSC 285), Pycnoporus sanguineus (LPSC 163), Gloeophyllum 

sepiarium (LPSC 735), Trichoderma harzianum (FALH 18), Ulocladium botrytis (LPSC 813). Από 

αυτούς, ο LPSC 735 δεν έδειξε ιδιαίτερη δραστικότητα και οι φαινόλες διατηρήθηκαν σε ίδιες 

ποσότητες, όμως οι υπόλοιποι μικροοργανισμοί κατάφεραν να επιφέρουν μεγάλη μείωση 

στις ενώσεις. Την υψηλότερη δράση επέδειξε ο Peniophora albobadia, ο οποίος έριξε την 

ποσότητα των φαινολών από τα 11,91mg/100mL στο 1,04mg/100mL δηλαδή πέτυχε να 

μειώσει τα ποσοστά κατά 91% [15]. 
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Η βιβλιογραφία είναι πλούσια και γύρω από τον πιο γνωστό μύκητα τον Saccharomyces 

cerevisiae. Σε μια πρόσφατη έρευνα, μια ομάδα χρησιμοποίησε τα υπολείμματα του 

σακχαρομύκητα από την ζύμωση, ώστε αυτός να λειτουργήσει σαν βιοπροσροφητής, με 

σκοπό την μείωση των φλαβονοειδών και γενικά κάποιων ύδροξυαλκοολών. Αυτό έγινε για 

στέμφυλα από τις ποικιλίες κρασιού Merlot και Tannat, με τα αποτελέσματα να είναι πολύ 

θετικά, αφού για την κατεχίνη συγκεκριμένα επιτεύχθηκε μια μείωση σε ποσοστά 17% και 

50% για τα στέμφυλα Merlot και Tannat αντίστοιχα. Αυτό υποδεικνύει ότι η βιοπροσρόφηση 

μπορεί να λειτουργήσει και είναι μια υποσχόμενη τεχνική για μελλοντικές μελέτες[16]. 

 

 

1.6 Κομποστοποίηση 

Επανερχόμενοι στην απόρριψη των στεμφύλων, σαν εναλλακτική εάν δεν υπάρξει 

επεξεργασία για παραγωγή άλλων προϊόντων, κάποιες βιομηχανίες οινοποίησης πληρώνουν 

εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων για την απευθείας απόρριψη των στεμφύλων. Άλλη λύση 

πέραν της απευθείας απόρριψης είναι η κομποστοποίση. 

Κομποστοποίηση είναι η διαδικασία κατά την οποία κάτω από αερόβιες συνθήκες, 

υδρολυτικά ένζυμα θερμόφιλων και μεσόφιλων οργανισμών, αποικοδομούν τα οργανικά 

υλικά των αποβλήτων προς μια σκούρα μάζα [3]. Το τελικό προϊόν πρέπει να είναι σταθερό 

και χωρίς παθογόνα, ενώ κατά την διαδικασία αυτή παράγονται θερμότητα, διοξείδιο του 

άνθρακα (CO2) και νερό [17]. Όπως έχει αναφερθεί στην ενότητα 1.5, η μάζα από τα 

στέμφυλα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατευθείαν, χωρίς καμία επεξεργασία σαν λίπασμα 

ή βελτιωτικό εδάφους γιατί είναι πιθανό ότι θα δράσει παθογόνα [6]. Όμως κομπόστ 

χαμηλού κόστους από αυτά έχουν φέρει θετικά αποτελέσματα σαν οργανικά λιπάσματα, 

ενώ παράλληλα εξαλείφουν την καταπόνηση του περιβάλλοντος. Ανάλογα με την ποικιλία 

κρασιού, τα κομπόστ μπορεί να περιέχουν μια πληθώρα από στοιχεία όπως Mg, Fe, Zn, Ca 

και πιο βαριά μέταλλα δηλαδή Cr, Ni, Pb, Cd. Δεδομένου ότι έχει απομακρυνθεί όλο το CO2 

και η θερμότητα, ώστε το κομπόστ να έχει σταθεροποιηθεί αλλά και να έχει φτάσει σε 

ωριμότητα, τότε είναι έτοιμο για χρήση [3],[17]. 

 

1.7 Μικροοργανισμοί 

Κατά την εκπόνηση της παρούσας εργασίας, για την προσπάθεια μείωσης των επιπέδων των 

πολυφαινολών, έγινε επεξεργασία των στεμφύλων με εμπορικά σκευάσματα 

μικροοργανισμών αλλά και συγκεκριμένων στους οποίους είχαμε πρόσβαση στο 

εργαστήριο. Έτσι έγιναν καλλιέργειες με ένα στέλεχος Chlorella και τον Saccharomyces 

cerevisiae. 

1.7.1 Χλωρέλλα 

Ο τύπος χλωρέλλα που χρησιμοποιήθηκε είχε απομονωθεί παλαιότερα από άλλα μέλη του 

εργαστηρίου, από ένα ευτροφικό σημείο, στον ποταμό Γιόφυρο, στο Ηράκλειο. Η χλωρέλλα 

ανήκει στα μικροφύκη, μια ομάδα μονοκύτταρων, ευκαρυωτικών, φωτοσυνθετικών 
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μικροοργανισμών. Τα μικροφύκη έχουν αποτελέσει θέμα ενδιαφέροντος καθώς είναι μια 

πλούσια πηγή σε μακρομόρια όπως πρωτεΐνες, λιπίδια, υδατάνθρακες, φυτικές χρωστικές 

και καροτενοειδή καθώς και φυσικές οργανικές ενώσεις. Επομένως, στόχος είναι η 

αξιοποίηση της βιομάζας τους για ποικιλία εφαρμογών με εμπορικό σκοπό, όπως η 

ανάπτυξη συμπληρωμάτων διατροφής, καλλυντικών αλλά και φαρμάκων [18]. 

Πέρα από αυτές τις εφαρμογές, είναι γνωστή η χρήση της Chlorella, για την 

βιοαποκατάσταση αποβλήτων από γαλακτοβιομηχανίες, κτηνοτροφεία, υφαντουργεία 

καθώς και αστικά λύματα. Βιοαποκατάσταση είναι η διαδικασία κατά την οποία γίνεται 

χρήση ζωντανών οργανισμών, ώστε να μειώσουν τα επίπεδα των ρυπαντών, με σκοπό την 

αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών. Γενικά τα μικροφύκη είναι 

κατάλληλα για έναν τέτοιο σκοπό, καθώς θεωρούνται οργανισμοί με μεγάλη 

προσαρμοστικότητα. Εξελικτικά, οι προστατευτικοί μηχανισμοί που έχουν αναπτύξει, τους 

επιτρέπουν να επιβιώνουν και σε περιβάλλοντα αρκετά επιβαρυμένα. Η Chlorella 

καταφέρνει να προσλαμβάνει τους ρυπαντές με πολύ υψηλούς ρυθμούς, ενώ έχει 

αναφερθεί η ικανότητά της για απομάκρυνση τόσο ανόργανων, όσο και οργανικών 

ρυπαντών από τα λύματα [19]. Δεδομένων όλων των παραπάνω, η Chlorella είναι ιδανική 

επιλογή για εφαρμογές στην βιοαποκατάσταση, επομένως η στρατηγική για την χρήση της 

στην επεξεργασία των στεμφύλων με σκοπό την μείωση των πολυφαινολών μπορεί να 

αποβεί πολύ αποδοτική. 

1.7.2 Σακχαρομύκητες 

Οι σακχαρομύκητες είναι ένα γένος μυκήτων που περιλαμβάνει διάφορα είδη από ζύμες. Οι 

μικροοργανισμοί αυτοί είναι μονοκύτταροι και το πιο γνωστό παράδειγμα είναι ο 

Saccharomyces cerevisiae. Χρησιμοποιείται εδώ και χιλιάδες χρόνια από τον άνθρωπο για 

την διαδικασία παραγωγής ψωμιού και αλκοολούχων ποτών όπως κρασί και μπύρα [20]. Η 

χρήση του είναι ευρεία λόγω της ευκολίας για καλλιέργεια, αφού παρουσιάζει μεγάλη 

ανάπτυξη σε σύντομο χρονικό διάστημα, και διαθέτει μεγάλη προσαρμοστικότητα όσον 

αφορά τις συνθήκες και το μέσο καλλιέργειας. Η γενετική μηχανική έχει καταστήσει τον 

S.cerevisiae ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο προς παραγωγή μιας σειράς αξιοποιήσιμων μορίων 

όπως η βιοαιθανόλη με χρήση σαν βιοκαύσιμο, προβιοτικά, φαρμακευτικές πρωτεΐνες και 

εμβόλια [21]. 

Παραπάνω δόθηκε ένα παράδειγμα από την βιβλιογραφία σχετικά με το πως ο 

σακχαρομύκητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μείωση των πολυφαινολών στα 

στέμφυλα. Η έρευνα συνεχίζεται σε αυτόν τον τομέα, με δημοσιευμένες μελέτες που δεν 

πραγματεύονται απλά την μείωση των φαινολών αλλά στοχεύουν στην παραγωγή 

δευτερευόντων χρήσιμων προϊόντων όπως διαφόρων αερίων [22]. Σε μία ακόμα έρευνα, ο 

σακχαρομύκητας λειτούργησε σαν βιοκάψουλα για τις φαινόλες. Έτσι έπεσαν τα ποσοστά 

τους από τα στέμφυλα, ενώ παράλληλα αυξήθηκε σημαντικά η βιοδιαθεσιμότητά τους μέσα 

στον μύκητα σε ποσοστά μέχρι και 35% για μετέπειτα χρήση. Κύριος στόχος ήταν να αυξηθεί 

η πρόσβαση στις χρωστικές, ενώσεις απαραίτητες για την σύγχρονη βιομηχανία τροφίμων 

[23]. Δεδομένης της δράσης του, η χρήση του επίσης αναμένεται να είναι αποδοτική και να 

συνεισφέρει στην μείωση του προβλήματος της τοξικότητάς των πολυφαινολών, που 

πραγματεύεται η παρουσία εργασία. 
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1.8 Αερόβιες και αναερόβιες συνθήκες ανάπτυξης 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω δημιουργήθηκαν καλλιέργειες με διάφορους 

μικροοργανισμούς. Για την ανάπτυξή τους πρέπει να δημιουργηθεί ένα ελεγχόμενο 

περιβάλλον όσον αφορά τις παραμέτρους θερμοκρασία, pH, οσμωτική πίεση και οξυγόνο. 

Ειδικότερα για το οξυγόνο, η χλωρέλλα και ο σακχαρομύκητας το χρειάζονται για την 

επιβίωση και ανάπτυξη τους επομένως στις καλλιέργειές τους πρέπει να υπάρχουν αερόβιες 

συνθήκες [19]. Όμως κάποιοι μικροοργανισμοί και συγκεκριμένα διάφορα είδη βακτηρίων 

δεν έχουν την ίδια ανεκτικότητα σε οξυγόνο και έτσι δημιουργούνται διάφορες 

υποκατηγορίες οι οποίες είναι: 

• Υποχρεωτικά αερόβιος 

• Υποχρεωτικά αναερόβιος 

• Προαιρετικά αερόβιος 

• Μέτριας ευαισθησίας στο οξυγόνο 

• Μικροαερόφιλα 
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2.1 Εισαγωγή 

Τα σκευάσματα Uniker, Multicraft και Microferm είναι εμπορικά προϊόντα που 

χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο ως βελτιωτικά εδάφους. Η χρήση τους στοχεύει στην 

αύξηση της γονιμότητας του εδάφους, αφού ενεργοποιούν τα θρεπτικά συστατικά του και 

ταυτόχρονα πετυχαίνουν τον καλύτερο αερισμό του. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα 

ισορροπημένο περιβάλλον, που καθιστά εύκολο στα φυτά να ριζώσουν και να αναπτυχθούν. 

Οι δράσεις αυτές οφείλονται στην τεχνολογία των ενεργών μικροοργανισμών (ΕΜ) που 

περιέχονται σε αυτά τα σκευάσματα. Αυτοί είναι ένα σύνολο από φυσικούς 

μικροοργανισμούς που αποτελούνται από τα παρακάτω τρία είδη: μαγιά, βακτήρια του 

γαλακτικού οξέος και βακτήρια φωτοσύνθεσης. Έτσι όταν έρχονται σε επαφή με κάποιο 

οργανικό υπόστρωμα, αποβάλλουν χρήσιμες ουσίες για το περιβάλλον τους όπως βιταμίνες, 

αντιοξειδωτικά και οργανικά οξέα. Ειδικότερα, το Uniker περιλαμβάνει ένα μικτό πληθυσμό 

από βακτήρια τα οποία έχουν την υψηλή δραστικότητα κάποιων κυτταρολυτικών και 

πρωτεολυτικών ενζύμων. Αυτά έχουν την δυνατότητα να διασπούν ενώσεις του άνθρακα, 

του αζώτου, του φωσφόρου σε άλλες μορφές όπως ΝΗ4
+ το οποίο θεωρείται αφομοιώσιμο 

άζωτο, ώστε να μην υπάρχουν απώλειες αυτού και να γίνεται ρύθμιση της σχέσης C/N. 

Συνοπτικά τα τρία βασικά είδη μικροοργανισμών που αναφέρθηκαν, καταφέρουν να 

πετύχουν τις παρακάτω δράσεις: 

Μαγιά 

Με την μαγιά επιτυγχάνεται ζύμωση των διαφόρων οργανικών υλικών προς παραγωγή 

βιταμινών και αμινοξέων. 

Βακτήρια γαλακτικού οξέος 

Τα βακτήρια αυτά επίσης ζυμώνουν την οργανική ύλη, αλλά παράγουν διάφορα οργανικά 

οξέα τα οποία είναι ικανά να αναστείλουν την ανάπτυξη παθογόνων ιών, που μπορεί να 

βλάψουν το γειτονικό τους περιβάλλον 

Βακτήρια φωτοσύνθεσης 

Τα βακτήρια φωτοσύνθεσης είναι λειτουργικά πολύ σημαντικοί μικροοργανισμοί, καθώς 

είναι αυτοί που βοηθούν στην διατήρηση της ισορροπίας με άλλους χρήσιμους 

μικροοργανισμούς και έτσι επιτρέπουν όχι μόνο την συνύπαρξη αυτών αλλά και την 

συνεργασία τους. 

Δεδομένων των πολύ χρήσιμων αυτών ιδιοτήτων και του περιβάλλοντος που δημιουργούν, 

οι ενεργοί μικροοργανισμοί βρίσκουν εφαρμογή και σε άλλους τομείς όπως είναι η 

κτηνοτροφία και η ιχθυοκαλλιέργειες, αφού οι ΕΜ πετυχαίνοντας μικροβιακή ισορροπία 

περιορίζουν τις άσχημες οσμές. Με τις δράσεις τους, χρίζουν λιγότερο απαραίτητη την χρήση 

αντιβιοτικών και φαρμάκων και μπορούν από μόνοι τους να καταπολεμήσουν διάφορες 

ασθένειες. Συμπληρωματικά σε αυτό, για την βελτίωση της υγείας των ζώων μπορούν να 

ψεκαστούν στις ζωοτροφές σαν συμπλήρωμα. Σε αυτήν την λογικά, βαδίζει και η διαχείριση 

απορριμμάτων, οικιακών και μη, με αυτούς του οργανισμούς αφού με τον ψεκασμό τους σε 

διάφορα υλικά όπως κοπριά, φύλλα γρασίδι, απορρίμματα κουζίνας και άλλες οργανικές 

ουσίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως λίπασμα. 
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2.2 Σκοπός 

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν αρχικά η ποιοτική ανάλυση των στεμφύλων ώστε 

να γίνει ταυτοποίηση των πιο σημαντικών πολυφαινολών που περιέχονται σε αυτά. Έπειτα 

στόχος ήταν η ανάπτυξη μιας σταθερής μεθόδου επεξεργασίας στεμφύλων, για την μείωση 

των επιπέδων των πολυφαινολών, ενώσεων που ευθύνονται κατά κύριο λόγο για την 

τοξικότητα που εμφανίζουν αυτά τα απόβλητα κατά την απόρριψή τους στο περιβάλλον [14].  

Η έκταση του προβλήματος έγκειται στην τεράστια παραγωγή τους, που ανέρχεται σε 

εκατομμύρια τόνους, σε μικρά χρονικά διαστήματα. Η μη αποτελεσματική απόρριψή τους, 

γεννά μια πληθώρα προβλημάτων, όπως η μόλυνση του εδάφους, των επιφανειακών αλλά 

και υπογείων υδάτων με ανεπιθύμητες συνέπειες και διατάραξη του τοπικού 

οικοσυστήματος. Επομένως, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ούτε ως λιπάσματα ως 

έχουν, καθώς θα επιφέρουν σημαντική υποβάθμιση του εδάφους [6]. Σκοπός των 

πειραμάτων λοιπόν, ήταν και η παραγωγή εδαφοβελτιωτικού υλικού από τα επεξεργασμένα 

στέμφυλα. 

Όλα τα παραπάνω καθιστούν απαραίτητη την δευτερεύουσα επεξεργασία τους. Στην 

παρούσα εργασία θα αναλυθεί η προσέγγιση για μείωση των πολυφαινολών στα στέμφυλα 

μέσω καλλιεργειών, χρησιμοποιώντας σαν πρώτη ύλη στέμφυλα της ποικιλία κρασιού 

‘Κοτσιφάλι’. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, δημιουργήθηκαν καλλιέργειες και με τα 

εμπορικά σκευάσματα Uniker, Multicraft, Microferm αλλά και με γνωστούς 

μικροοργανισμούς, ένα στέλεχος Chlorella και το Saccharomyces cerevisiae. Τα εμπορικά 

σκευάσματα, όπως αναφέρθηκε περιέχουν μια ποικιλία μικροοργανισμών που έχουν την 

ικανότητα να διασπούν ενώσεις του άνθρακα, επομένως αναμένεται να έχουν επίδραση στα 

στέμφυλα. Η Chlorella, είναι γνωστή για την δράση της στην βιοαποκατάσταση αποβλήτων, 

ενώ τέλος ο σακχαρομύκητας, έχει επίσης υπάρξει αντικείμενο έρευνας τα τελευταία χρόνια, 

λόγω των πιθανών εφαρμογών του και έχει παρουσιάσει θετικά αποτελέσματα για μείωση 

πολυφαινολών στα στέμφυλα. Πριν την δημιουργία καλλιεργειών με τον Saccharomyces 

cerevisiae έγινε έλεγχος της ανάπτυξής του σε διάφορα θρεπτικά με ή χωρίς την παρουσία 

στεμφύλων, με σκοπό για να βρεθούν οι βέλτιστες συνθήκες ανάπτυξης. 

Έτσι, θα διαπιστωθεί αν οι συνθήκες καλλιέργειας είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των 

μικροοργανισμών, αν παράλληλα υπάρχει μείωση των πολυφαινολών και που αυτή 

παρατηρείται σε μεγαλύτερο βαθμό. Θα εκτιμηθεί εάν η μέθοδος ήταν επιτυχημένη, αν τα 

αποτελέσματα συμβαδίζουν με αυτά της βιβλιογραφίας ή προσθέτουν κάτι καινούργιο σε 

αυτή. Τέλος, θα γίνει πρόταση για πιθανές αλλαγές στο σχεδιασμό της μεθόδου, που θα 

μπορούσαν να επιφέρουν βελτίωση. 
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2.3 Πειραματικό μέρος 

2.3.1 Πρώτη επεξεργασία στεμφύλων 

Για την διεξαγωγή των πειραμάτων χρησιμοποιήθηκαν ως πρώτη ύλη στέμφυλα της 

ποικιλίας αμπέλου ‘Κοτσιφάλι’, από την οποία προκύπτει παραγωγή κόκκινου οίνου. Τα 

στέμφυλα για την διατήρησή τους ήταν τοποθετημένα στην κατάψυξη. Για την πλήρη 

αποξήρανσή τους τοποθετήθηκαν στον ξηραντήρα για διάστημα 24 ωρών. 

 

Εικόνα 12: Τα στέμφυλα με το πέρας 24 ωρών στον ξηραντήρα 

Όλη η ποσότητα των αποξηραμένων στεμφύλων μεταφέρθηκε σε μπλέντερ με σκοπό την 

δημιουργία πούδρας κατάλληλης για χρήση σε καλλιέργειες. 
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Εικόνα 13: Κονιορτοποίηση των στεμφύλων στο μπλέντερ 

Η διαδικασία σταμάτησε όταν τα στέμφυλα απέκτησαν την μορφή ομοιόμορφης πούδρας. 

Αυτή μεταφέρθηκε σε πλαστικό μπουκάλι και ανά διαστήματα γινόταν χρήση της για την 

δημιουργία καλλιεργειών και έναρξης νέων πειραμάτων. 

 

Εικόνα 14: Τελική κονιορτοποιημένη μορφή των στεμφύλων 
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2.3.2 Εκχύλιση πολυφαινολών 

Η εκχύλιση των πολυφαινολών από τα στέμφυλα πραγματοποιήθηκε για την λήψη ενός 

πλήρους χρωματογραφήματος από την HPLC με σκοπό την ποιοτική ανάλυση. Η εκχύλιση 

πραγματοποιήθηκε με 50mL μεθανόλης, υπό ανάδευση για 1h σε shaker. 

 

Εικόνα 15: Shaker ανάδευσης για την εκχύλιση των πολυφαινολών 

 

2.3.3 Ποιοτική ανάλυση 

Με την εκχύλιση των στεμφύλων με μεθανόλη και την ανάλυση στην HPLC, αναμένεται ένα 

χρωματογράφημα με πολλές κορυφές καθώς θα περιέχει μια ποικιλία από πολυφαινόλες 

που έχουν εκχυλιστεί και κάθε μία θα δώσει ένα σήμα στον ανιχνευτή. Για την ταυτοποίηση 

αυτών των ενώσεων δημιουργήθηκαν πρότυπα διαλύματα γνωστών συγκεντρώσεων από 

διάφορες πολυφαινόλες. 

Δημιουργήθηκαν πρότυπα για τις ενώσεις: καφεϊκό οξύ, κατεχίνη, κατεχόλη, ελλαγικό οξύ, 

επικατεχίνη, γαλλικό οξύ, κερσετίνη, ρεσβερατρόλη και βανιλλικό οξύ. 

Όπως είναι γνωστό, κάθε μία αναμένεται να παρουσιάσει ένα διαφορετικό χρόνο 

κατακράτησης, λόγω των διαφορών στην δομή. Έτσι με την σύγκριση των χρόνων 

κατακράτησης των προτύπων διαλυμάτων και αυτών από το δείγμα των στεμφύλων, είναι 

δυνατόν να βγει συμπέρασμα σχετικά με το ποιες ενώσεις περιέχονται σε αυτό. 

Για την επιβεβαίωση της ταυτοποίησης των ενώσεων απομονώθηκαν συγκεκριμένα 

κλάσματα από την HPLC και έγινε ανάλυση αυτών σε φασματογράφο μάζας (MS). 
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2.3.4 Δημιουργία καλλιεργειών και συνθήκες ανάπτυξης 

Για την δημιουργία των πρώτων καλλιεργειών χρησιμοποιήθηκαν τα εμπορικά σκευάσματα 

Uniker, Multicraft και Microferm τα οποία είναι μικροβιακά σκευάσματα σε υγρή μορφή. Οι 

καλλιέργειες αναπτύχθηκαν στο υγρό θρεπτικό μέσο TP, μαζί με διάφορες ποσότητες από 

την ποικιλία στεμφύλων ‘Κοτσιφάλι’ όπως προαναφέρθηκε. 

Πίνακας 3: Συστατικά υγρού θρεπτικού μέσου TP 

Διαλύματα Ποσότητες 

Trizma-base 1M 2,42gr/L 

Phosphate buffer (Ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών) 1mL/L 

Hutner’s (Διάλυμα ιχνοστοιχείων) 1mL/L 

Solution A (Τροποποιημένο διάλυμα του Beijerink) 10mL/L 
 

Τα τρία stock διαλύματα του υγρού θρεπτικού TP περιέχουν τα εξής συστατικά: 

Phosphate buffer: 

• K2HPO4: 104,4 gr/L (Mr= 174,2 gr/mol) 

• KH2PO4: 54,0 gr/L (Mr= 134 gr/mol) 

Solution A: 

• NH4Cl: 40gr/L (Mr= 53,45 gr/mol) 

• MgSO4.7H2O: 10gr/L (Mr= 246,48 gr/mol) 

• CaCl2.2H2O: 5gr/L (Mr= 147,02 gr/mol) 

Hutner’s: 

Συστατικά Ποσότητα (gr/L) 

EDTA 50 

FeSO4.7H2O 4,99 

ZnSO4.7H2O 22 

H3BO3 11,4 

MnCl2.4H2O 5,06 

CuSO4.5H2O 1,57 

Mo7O24(NH4)6.4H2O 11,0 
CoCl2.6H2O 1,61 
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Εικόνα 16: Από αριστερά προς τα δεξιά Solution A, Hutner’s και Phosphate buffer 

 

Το pH ρυθμιζόταν με HCl ώστε η τιμή του να φτάσει το 7,15-7,25 όπου εκεί υπήρχε η μέγιστη 

ρυθμιστική ικανότητα. Η ρύθμισή του γινόταν με pHμετρο δύο δεκαδικών ψηφίων. 

 

Εικόνα 17: Ηλεκτρόδιο μέτρησης pH δύο δεκαδικών(βυθισμένο σε ρυθμιστικό διάλυμα) 
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Το θρεπτικό μέσο μοιραζόταν σε μπουκαλάκια των 50mL στα οποία γίνονταν οι καλλιέργειες. 

Το θρεπτικό στα μπουκαλάκια και το σύνολο των σκευών που χρησιμοποιήθηκαν για το 

πείραμα είχαν προηγουμένως αποστειρωθεί σε κλίβανο στους 120οC για περίπου μισή ώρα. 

Μετά την αποστείρωση προστέθηκαν στα μπουκαλάκια οι ποσότητες των στεμφύλων και 

των εμπορικών σκευασμάτων. Για τον πρώτο κύκλο πειραμάτων ζυγίστηκαν 4x1g Κοτσιφάλι 

σε Falcon. 

Έπειτα οι ποσότητες αυτές προστέθηκαν στα μπουκαλάκια με το θρεπτικό μέσο, ενώ 

ακολούθησε η προσθήκη των εμπορικών σκευασμάτων για την τελική δημιουργία των 

καλλιεργειών. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε θάλαμο νηματικής ροής (laminar flow 

hood) παρουσία φλόγας. Οι θάλαμοι αυτοί είναι απορροφητήρες με ομαλή και αδιάκοπη 

ροή αποστειρωμένου αέρα, για την προστασία των καλλιεργειών από μόλυνση. Ο θάλαμος 

είχε προηγουμένως απολυμανθεί με λάμπα UV αλλά και αιθανόλη. 

 

Εικόνα 18: Θάλαμος νηματικής ροής-Laminar flow hood 

Τα μπουκαλάκια με τις καλλιέργειες που δημιουργήθηκαν, τοποθετήθηκαν σε θάλαμο 

καλλιέργειας με σταθερή θερμοκρασία 25οC σε shaker για την διαρκή ανάδευση των 

μπουκαλιών. 
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Εικόνα 19: Μπουκαλάκια καλλιεργειών στο shaker σε θάλαμο 

 

Καλλιέργειες Χλωρέλλα και σακχαρομύκητα 

Πέρα από τις καλλιέργειες με τα εμπορικά σκευάσματα που περιγράφηκαν παραπάνω 

δημιουργήθηκαν καλλιέργειες με ένα στέλεχος Chlorella sp. και τον Saccharomyces 

cerevisiae. Η χλωρέλλα που χρησιμοποιήθηκε υπήρχε σε υγρές καλλιέργειες.  

Μεταφέρθηκαν ποσότητες σε PCV tubes με σκοπό την εύρεση της κυτταρικής συγκέντρωσης 

της αρχικής καλλιέργειας. Αυτό έγινε ώστε να προστεθεί η κατάλληλη ποσότητα και να 

επιτευχθεί στις καλλιέργειες κυτταρική συγκέντρωση: 

1μL Chlorella σε 1mL καλλιέργειας 

Έτσι προστέθηκαν 6,5 mL Chlorella σε κάθε μπουκαλάκι. 

Αναφορικά με τον μύκητα, αυτός υπήρχε σε προκαλλιέργεια σε υγρό YPD. 

Συστατικά θρεπτικού YPD: 

• 1L Η2Ο 

• 10gr Yeast Extract 

• 20gr Πεπτόνη 

• 20gr Γλυκόζη 

• 15gr άγαρ (αν πρόκειται για στερεή καλλιέργεια) 

Όμοια με την χλωρέλλα, έγινε μέτρηση κυτταρικής συγκέντρωσης σε PCV tubes. 

Επιδιωκόμενη κυτταρική συγκέντρωση στις καλλιέργειες: 

0,25μL Saccharomyces σε 1mL καλλιέργειας 

Έτσι προστέθηκαν 1,25 mL σακχαρομύκητα σε κάθε μπουκαλάκι. 
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Έτσι, με τις κατάλληλες ποσότητες δημιουργήθηκαν καλλιέργειες με ποσότητα 1g από 

Κοτσιφάλι σε κάθε μπουκαλάκι. Όμοια με πριν, η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στο laminar 

σε αποστειρωμένες συνθήκες. Για κάθε ποικιλία φτιάχτηκε ένα μπουκαλάκι με τα στέμφυλα, 

τη χλωρέλλα και τον σακχαρομύκητα και ένα μόνο με στέμφυλα για να λειτουργήσει ως 

control. Πέρα από αυτά ένα μπουκάλι περιείχε μόνο χλωρέλλα και σακχαρομύκητα για να 

λειτουργήσει επίσης ως control. Οι καλλιέργειες τοποθετήθηκαν σε θάλαμο με φως στους 

25οC υπό σταθερή ανάδευση σε shaker. Πριν την δημιουργία καλλιεργειών με τον 

σακχαρομύκητα χρησιμοποιώντας το TP ως θρεπτικό συστατικό, πραγματοποιήθηκαν 

μετρήσεις παραγωγής CO2 μέσω αέριας χρωματογραφίας (GC), από τον σακχαρομύκητα σε 

καλλιέργειες με θρεπτικά YPD, TAP και TP σε κλειστά μπουκάλια με τελικό όγκο 50ml, με ή 

χωρίς την παρουσία στεμφύλων για να διαπιστωθεί ποιες συνθήκες ανάπτυξης είναι 

ευνοϊκές. 

 

Εικόνα 20: Μπουκαλάκια καλλιεργειών με Χλωρέλλα και Σακχαρομύκητα 

 

2.3.5 Προετοιμασία δειγμάτων για την HPLC 

Για όλες τις καλλιέργειες στα μπουκαλάκια που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια των 

πειραμάτων υπήρχε μια στάνταρ διαδικασία που τηρούνταν κάθε φορά, για την 

προετοιμασία των δειγμάτων και το φόρτωμα αυτών στην HPLC (Υγρή Χρωματογραφία 

Υψηλής Απόδοσης). 

Από τα δείγματα, φυγοκεντρούνταν ποσότητα και στο υπερκείμενο γινόταν αραίωση 1:10 με 

μεθανόλη υψηλής καθαρότητας κατάλληλης για HPLC. Το τελικό δείγμα φιλτραριζόταν και 

από αυτό γινόταν το injection και το φόρτωμα στην στήλη για ανάλυση. 
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Εικόνα 21: Ολοκληρωμένη διάταξη της HPLC 

 

Πρωτόκολλο και συνθήκες τις μεθόδου: 

Στήλη: C18 GraceSmart RP 

(RP-Reversed Phase- Χρωματογραφία αντίστροφης φάσης, στατική φάση μη πολική, 

διαλύτης πολικότερος). 

Μήκος στήλης: 250mm  

Θερμοκρασία στήλης: 30οC 

Μέγιστο όριο πίεσης: 400.00 bar 

Χρησιμοποιούμενοι διαλύτες: Νερό-Ακετονιτρίλιο 

Χρόνος(min) Νερό[%] Ακετονιτρίλιο[%] 
0.00 90.0 10.0 

10.00 85.0 15.0 
12.00 80.0 20.0 

14.00 60.0 40.0 

16.00 40.0 60.0 

18.00 5.0 95.0 

20.00 40.0 60.0 
22.00 75.0 25.0 

23.00 90.0 10.0 
 

Injection: 10μL 

Πηγή: Λάμπα με μήκος κύματος ακτινοβολίας τα 280nm δηλαδή στην περιοχή του UV 

Ανιχνευτής: Συστοιχίας φωτοδιόδου (DAD). Προηγμένος ανιχνευτής με δυνατότητα 

μέτρησης μεγάλης περιοχής στο UV, με την βοήθεια μια συστοιχίας φωτοδιόδων. Ο 
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ανιχνευτής μπορεί να παρέχει ένα πλήρες φάσμα απορρόφησης χρήσιμο για ταυτοποίηση 

αγνώστων. 

Εκχύλιση στερεάς φάσης ή Solid-Phase Extraction (SPE) 

Η γενική διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω για την προετοιμασία του δείγματος και 

μελέτη στην HPLC δίνει αποτελέσματα για το συνολικό προφίλ ενώσεων που περιέχουν τα 

στέμφυλα. Η διαδικασία της SPE αποσκοπεί στην απομόνωση ειδικά των ανθοκυανινών του 

δείγματος και μελέτη μόνο αυτών στο χρωματογράφημα.  

Η στήλη που χρησιμοποιείται είναι C18 Sep-Pak 

Τα βήματα που ακολουθήθηκαν σε κάθε εκχύλιση ήταν: 

✓ Ενεργοποίηση με 3mL οξινισμένης μεθανόλης (0,1% HCl) και 9mL nanopure H2O (Η 

ενεργοποίηση γίνεται μόνο μία φορά) 

✓ Λήψη 3mL από το εκάστοτε δείγμα 

✓ Φόρτωμα 2mL από το δείγμα στη στήλη 

✓ Όταν η στάθμη φτάσει στο όριο του πληρωτικού υλικού πέρασμα 6mL nanopure νερού 

✓ Έκλουση των ανθοκυανινών με 1mL οξινισμένης MeOH 

 

Η εκχύλιση στερεάς φάσης (SPE) είναι μια πολύ διάσημη τεχνική, για την απομόνωση και τον 

διαχωρισμό αναλυτών, από μια υγρή μήτρα. Οι στήλες που χρησιμοποιούνται μπορούν να 

πακεταριστούν σε μικρές ποσότητες, από μια ποικιλία χρωματογραφικών προσροφητών. 

Μια ευρέως χρησιμοποιούμενη στήλη, έχει σαν πληρωτικό υλικό την οκταδέκυλσιλυλ- 

σίλικα ή C18. Όταν εκλούονται υγρά από την στήλη, τα μη πολικά οργανικά συστατικά θα 

κατακρατηθούν από την στήλη. Οι αναλύτες αυτοί που έχουν παραμείνει στη στήλη, 

μπορούν να εκλουστούν από την στήλη με μικρούς όγκους από κατάλληλο διαλύτη [24]. Η 

μέθοδος είναι πολύ χρήσιμη για την επιλεκτική απομόνωση πολυφαινολών από δείγματα 

κρασιών ή στεμφύλων και υπάρχουν αρκετές αναφορές χρήσης της στην βιβλιογραφία 

[25],[26]. Αλλάζοντας τις παραμέτρους της μεθόδου, μπορούν να απομονωθούν 

διαφορετικές κατηγορίες ενώσεων, ανάλογα με το που επικεντρώνεται κάθε φορά η έρευνα. 
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Εικόνα 22: Στήλη για την απομόνωση των ανθοκυανινών 

Η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί χειροκίνητα όπως φαίνεται στην παραπάνω 

εικόνα με την ροή των σταγόνων να οφείλεται καθαρά στην βαρυτική δύναμη. Για την 

εξοικονόμηση χρόνου η διαδικασία μπορεί να γίνει με την βοήθεια ενός συστήματος κενού. 
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Εικόνα 23: Συσκευή με σύστημα κενού για πραγματοποίηση SPE 

 

Η συσκευή διαθέτει 12 θέσεις για δοκιμαστικούς σωλήνες στους οποίους προσαρμόζονται 

τα σωληνάκια μέσα από τα οποία γίνεται η ροή των υγρών στην διαδικασία. Τα σωληνάκια 

ελέγχονται από τις στρόφιγγες που βρίσκονται στο πάνω μέρος της συσκευής. Για την 

συσκευή υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης σε σύστημα κενού. Με την συσσώρευση πίεσης, 

χαλαρώνοντας την στρόφιγγα αυξάνεται η ροή, η οποία μπορεί να ρυθμιστεί σε σταθερό 

σημείο ανάλογα την θέση της στρόφιγγας. Έτσι η διαδικασία επιτυγχάνεται σε μικρότερο 

χρονικό διάστημα. 
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2.4 Αποτελέσματα-Συζήτηση 

2.4.1 Μελέτη ανάπτυξης Saccharomyces cerevisiae 

 

 

Εικόνα 24: Παραγωγή CO2 του Saccharomyces cerevisiae στα θρεπτικά YPD, TAP και TP με ή χωρίς 

την παρουσία στεμφύλων 

Η ικανότητα του Saccharomyces cerevisiae να επιβιώνει και να αναπτύσσεται, αντανακλάται 

στην παραγωγή του CO2 το οποίο παράγεται από τον μικροοργανισμό κατά την αφομοίωση 

οργανικών ενώσεων. Πραγματοποιήθηκε προσδιορισμός της παραγωγής του μέσω αέριας 

χρωματογραφίας (GC). Το YPD είναι το κλασικό μέσο ανάπτυξης για τον σακχαρομύκητα και 

τα συστατικά του έχουν αναλυθεί στην ενότητα 2.3.4. Έτσι, όπως αναμενόταν, σε YPD ο 

σακχαρομύκητας εμφανίζει την μέγιστη παραγωγή CO2. Με χρήση αραιωμένου YPD με τα 

θρεπτικά TAP και TP η παραγωγή CO2 μειώθηκε περίπου κατά 100000, όμως έμεινε σε τιμές 

υψηλές. Η προσθήκη εκχυλίσματος στεμφύλων και στις τρεις περιπτώσεις, έδειξε να μην 

επηρεάζει ιδιαίτερα την παραγωγή CO2, αφού η μείωση ήταν απειροελάχιστη. Αυτό είναι 

θετικό αφού δείχνει ότι τα στέμφυλα δεν επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη του 

μικροοργανισμού.  

Στην περίπτωση σκέτων των θρεπτικών TAP και TP η παραγωγή του αερίου είναι σχεδόν 

μηδενική, το οποίο δείχνει ότι ο Saccharomyces cerevisiae δεν μπορεί να αναπτυχθεί 

παρουσία αυτών των θρεπτικών. Έτσι, για μελλοντικές καλλιέργειες του μύκητα για άλλους 

σκοπούς τα TAP και TP δεν περιλαμβάνονται στις πιθανές επιλογές. Ωστόσο με την προσθήκη 

εκχυλίσματος στεμφύλων, η παραγωγή αυτή μεγαλώνει και ξεπερνά κατά λίγο το 25000. 

Αυτό υποδεικνύει ότι τα στέμφυλα παρέχουν στον μύκητα πρώτες ύλες, τις οποίες μπορεί 

να αφομοιώσει για την ανάπτυξή του και είναι ένα στέλεχος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για τον σκοπό της εργασίας και την κατεργασία των στεμφύλων. 
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Από τα δεδομένα αυτά κάποιος θα επέλεγε να χρησιμοποιήσει YPD για τα πειράματα. Αυτό 

δεν γίνεται για δύο λόγους. Πρώτον, το YPD είναι ένα ακριβό θρεπτικό και η διαδικασία θα 

ήταν ασύμφορη. Δεύτερον, ένα τόσο πλούσιο θρεπτικό που περιέχει σάκχαρα, πρωτεΐνες 

και άλλες ενώσεις, ο μικροοργανισμός θα το επέλεγε εξ ’ολοκλήρου σαν μια εύκολη πηγή 

ανάπτυξης και πιθανόν να μην επιδρούσε καθόλου στα στέμφυλα, με σκοπό την αποδόμηση 

των ουσιών τους για την ανάπτυξή του. 

 

2.4.2 Ποιοτική ανάλυση 

Για την μέθοδο της HPLC, η συγκεκριμένη επιλογή διαλυτών και αναλογίας τους για την 

έκλουση των ενώσεων από την στήλη έχει αναφερθεί σε αρκετές περιπτώσεις στην 

βιβλιογραφία, επομένως ακολουθήθηκε, αφού έδειξε ότι ήταν ικανή για τον διαχωρισμό 

πολυφαινολικών ενώσεων από κρασιά και στέμφυλα [12], [27]. Στα στέμφυλα μπορεί να 

περιέχονται διάφορες πολυφαινόλες, που συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες που 

αναλύθηκαν στην ενότητα 1.3. Τα μέγιστα μήκη κύματος απορρόφησης είναι διαφορετικά 

ανάλογα την ένωση. Στην βιβλιογραφία έχουν γίνει αναλύσεις με μήκη κύματος 

απορρόφησης στα 280nm, 310nm, 320nm, 360nm και 368nm [12],[27],[28],[29]. Το 280 nm 

είναι το βέλτιστο μήκος κύματος για τον προσδιορισμό φλαβανολών, προκυανιδινών και 

κάποιων φαινολικών οξέων [12],[28]. Κατά κύριο λόγο όμως για τα φαινολικά οξέα, το 

βέλτιστο μήκος κύματος επιλογής είναι τα 310 και 320nm [27],[29]. Τα μήκη κύματος 360 και 

368 nm είναι η καλύτερη επιλογή για ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση φλαβονολών όπως 

είναι η ρουτίνη, μυρισετίνη, κερσετίνη, καμπφερόλη [12],[28]. Στην δική μας περίπτωση, 

εξετάστηκαν διάφορα μήκη κύματος σε αυτό το εύρος όμως τα καλύτερα 

χρωματογραφήματα απορρόφησης λαμβάνονταν σε λ=280nm, επομένως η μέθοδος 

πραγματοποιήθηκε σε αυτό το μήκος κύματος. Για αποτελεσματικότερη ανάλυση, θα 

μπορούσε να γίνει συνδυασμός διαφόρων μηκών κύματος απορρόφησης, για την βέλτιστη 

ανίχνευση όλων των κατηγοριών από τις ενώσεις που μπορεί να εμφανίζονται στα 

στέμφυλα. 

Αναφέρθηκε ότι λήφθηκαν πρότυπες καμπύλες για τις ενώσεις: καφεϊκό οξύ, κατεχίνη, 

κατεχόλη, ελλαγικό οξύ, επικατεχίνη, γαλλικό οξύ, κερσετίνη, ρεσβερατρόλη και βανιλλικό 

οξύ.  

Οι χρόνοι κατακράτησης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 4: Χρόνοι κατακράτησης πρότυπων ουσιών 

Ένωση Χρόνο κατακράτησης- tR (min) 

Καφεϊκό οξύ 3,35 
Κατεχίνη 8,48 

Κατεχόλη 7,28 

Ελλαγικό οξύ - 
Επικατεχίνη 11,43 

Γαλλικό οξύ 2,29 

Κερσετίνη 18,13 

Ρεσβερατρόλη 18,98 
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Βανολλικό οξύ 12,41 

 

Το ελλαγικό οξύ δεν εμφάνιζε κάποια κορυφή. Αυτό αποδόθηκε σε πιθανή καταστροφή της 

δομής του μέσα στον διαλύτη, επομένως δεν έδωσε σήμα στον ανιχνευτή. 

 

Το φάσμα από το εκχύλισμα των στεμφύλων έχει την εξής μορφή: 

 
Εικόνα 25: Χρωματογράφημα εκχυλίσματος από Κοτσιφάλι 

Σε αυτό υπήρχαν κορυφές με χρόνους 8,44 min καθώς και 11,38 min. Αυτές οι τιμές είναι 

πολύ κοντά στα tR που ανήκουν στα πρότυπα της κατεχίνης και της επικατεχίνης αντίστοιχα 

(8,48 min και 11,43 min), επομένως συμπεραίνεται ότι περιέχονται στο δείγμα δηλαδή στα 

στέμφυλα της ποικιλίας ‘Κοτσιφάλι’. 

 
Εικόνα 26: Οι κορυφές της κατεχίνης και επικατεχίνης στο χρωματογράφημα 

 

Υπήρχαν και άλλα tR που ανήκαν σε κορυφές στο χρωματογράφημα του εκχυλίσματος όμως 

κανένα δεν ήταν κοινό με τα tR των ουσιών από κάποιο πρότυπο. Ωστόσο, υπήρχε σήμα στο 

χρόνο που συνέπιπτε με το tR της κερσετίνης. Όμως, επειδή η ποσότητα ήταν ελάχιστη δεν 

λήφθηκε υπόψιν και τα πειράματα επικεντρώθηκαν στις κατεχίνη και επικατεχίνη, για τις 
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οποίες υπολογίστηκαν και οι μειώσεις των ποσοτήτων μετά την κατεργασία με τους 

μικροοργανισμούς. 

Για την επιβεβαίωση ύπαρξης κατεχίνης και επικατεχίνης, απομονώθηκαν τα κλάσματά τους 

και έγινε λήψη φασμάτων στο MS. Πράγματι, διαπιστώθηκε η ύπαρξη των ενώσεων καθώς 

η προβλεπόμενη θέση που αντιστοιχούσε στην μάζα των ενώσεων, βρισκόταν μέσα στο 

εύρος της πειραματικής κορυφής του φάσματος. 

 
Εικόνα 27: Κάτω και πάνω, η θεωρητική και η πειραματική κορυφή αντίστοιχα για την κατεχίνη 

 

 
Εικόνα 28: Κάτω και πάνω, η θεωρητική και η πειραματική κορυφή αντίστοιχα για την επικατεχίνη 

Πίνακας 5: Δεδομένα MS για τις κατεχίνη, επικατεχίνη 

Ένωση Μοριακός 
Τύπος, [Μ-Η]- 

Υπολογισμένη 
Μάζα, [Μ-Η]- 

Ακριβής Μάζα, 
[Μ-Η]- 

Δ ppm 

Κατεχίνη C15H13O6
- 289.07197 289.0706646 0.722 

Επικατεχίνη C15H13O6
- 289.07219 289.0706646 1.483 

 

Το Δppm αντιστοιχεί στην απόσταση θεωρητικής και πειραματικής κορυφής. Τιμές Δppm 

μικρότερες του 3 είναι αξιόπιστες. Οι συγκεκριμένες πληρούν αυτήν την προϋπόθεση, 

επομένως μπορούν να ληφθούν υπόψιν. 

 

Η παρουσία της κατεχίνης και επικατεχίνης στα δείγματά μας ήταν αναμενόμενη. Οι δύο 

αυτές φλαβανόλες, είναι που έχουν την μεγαλύτερη παρουσία στα στέμφυλα. Βρίσκονται 

κυρίως στα γίγαρτα και πολλές φορές αντιπροσωπεύουν μέχρι και το 60% των συνολικών 

φαινολικών ενώσεων στα στέμφυλα [30]. Υπάρχει εκτεταμένη έρευνα γύρω από αυτές τις 
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ενώσεις στην βιβλιογραφία λόγω των ιδιοτήτων που παρουσιάζουν. Έχει βρεθεί ότι 

επιδεικνύουν μεγάλη αντιοξειδωτική ικανότητα, ενώ μεγάλη προσοχή έχει λάβει και ο ρόλος 

τους για την πρόληψη ενάντια στον καρκίνο και καρδιαγγειακές παθήσεις [30]. Έτσι η έρευνα 

έχει επεκταθεί και στον προσδιορισμό τους σε άλλες πηγές. Μια ομάδα στην Βουλγαρία, 

πραγματοποίησε τον προσδιορισμό των ποσοτήτων κατεχίνης και επικατεχίνης σε μια 

μεγάλη ποικιλία φρούτων. Η κατεχίνη εντοπίστηκε σε μεγάλες ποσότητες σε όλα τα φρούτα, 

ενώ η μεγαλύτερη ποσότητα ήταν 108.3 mg/kg σε μαύρα σταφύλια, τιμή παρόμοια με αυτή 

της βιβλιογραφίας. Η επικατεχίνη επίσης βρέθηκε σε υψηλές ποσότητες σε πολλά από τα 

φρούτα, 82.6 mg/kg στα μαύρα σταφύλια, όμως μερικά από αυτά υπήρχαν ελάχιστες 

ποσότητες [31]. Το ενδιαφέρον για την ύπαρξή τους αντανακλάται και πάλι, στις πολύ 

σημαντικές ιδιότητες που παρουσιάζουν σε θέματα υγείας. Στην βιβλιογραφία έχει 

μελετηθεί ο ρόλος τους για την μείωση ανάπτυξης όγκων, τον περιορισμό δημιουργίας 

συσσωματωμάτων από αιμοπετάλια καθώς και οι αντιμικροβιακές τους ιδιότητες [31]. Όλες 

οι ιδιότητες που έχουν αναφερθεί, πιθανόν να οφείλονται στην ικανότητα των κατεχινών να 

αφομοιώνουν και κατά συνέπεια να εξουδετερώνουν ελεύθερες ρίζες [31],[32]. Η βασική 

αντίδραση του μηχανισμού φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

Εικόνα 29: Μηχανισμός εξουδετέρωσης ελευθέρων ριζών από την (+)-κατεχίνη. Από την πηγή [33]. 

 

Παρά τις θετικές δράσεις τους, σκοπός της παρούσας εργασίας, δεν ήταν η απομόνωση των 

ενώσεων αυτών για δευτερεύουσα χρήση. Γενικά οι λύσεις για την επεξεργασία στεμφύλων 

είναι συγκεκριμένες. Είναι δυνατή η εύρεση αποτελεσματικών πρωτοκόλλων για την 

εξαγωγή των πολυφαινολών, ώστε να μην περιέχονται στα στέμφυλα αλλά και να 

χρησιμοποιηθούν για άλλες εφαρμογές, πολλές από τις οποίες έχουν ήδη αναφερθεί. 

Μπορεί να γίνει η κομποστοποίηση όπως περιγράφηκε στην ενότητα 1.6 και έπειτα το 

κομπόστ των στεμφύλων να χρησιμοποιηθεί σαν λίπασμα και βελτιωτικό εδάφους. Και 

τέλος, μπορεί να γίνει η επεξεργασία τους με μικροοργανισμούς ώστε απλά να μειωθούν τα 

επίπεδα των πολυφαινολών και να μπορεί να γίνει η ασφαλής απόρριψής τους. Η παρούσα 

εργασία πραγματεύτηκε η λύση που δίνουν οι δύο τελευταίες εφαρμογές και κυρίως η 

μείωση των πολυφαινολών. Έτσι, σκοπός μας ήταν να παρατηρήσουμε πως δρουν οι 

μικροοργανισμοί που επιλέχθηκαν και αν είναι κατάλληλοι για την συγκεκριμένη δράση. 
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Εφόσον διαπιστώθηκε μόνο η ύπαρξη μόνο η ύπαρξη κατεχίνης και επικατεχίνης, η μελέτη 

έγινε μόνο για αυτές τις δύο ενώσεις, οι οποίες άλλωστε όπως αναφέρθηκαν είναι πολύ 

σημαντικές. Μάλιστα για την επικατεχίνη, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αναφορά στην 

βιβλιογραφία για διερεύνηση μείωσης των επιπέδων της στα στέμφυλα με χρήση 

μικροοργανισμών, επομένως η εργασία θα προσφέρει κάτι καινούργιο. 

2.4.3 Κατεργασία με μικροοργανισμούς 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα χρωματογραφήματα της HPLC που λήφθηκαν για δείγματα 

των καλλιεργειών με Κοτσιφάλι σε διάφορες ποσότητες, με τα σκευάσματα Uniker, 

Multicraft και Microferm καθώς και με τον συνδυασμό των μικροοργανισμών Chlorella και 

Saccharomyces cerevisiae. Σε αυτά φαίνονται οι κορυφές του χρωματογραφήματος και 

ειδικά αυτές της κατεχίνης και επικατεχίνης, πριν την κατεργασία και 2 μήνες μετά από 

αυτήν. 

Uniker 

Εικόνα 30: Χρωματογράφηματα για 1g Κοτσιφάλι πριν και μετά την επεξεργασία με Uniker 

 

Μείωση σε κατεχίνη-επικατεχίνη 

Για τον υπολογισμό της %μείωσης της ποσότητας των πολυφαινολών, χρησιμοποιήθηκαν η 

αρχική μέγιστη τιμή της κορυφής στον άξονα y πριν και μετά την επεξεργασία για τις δύο 

ενώσεις. 

Κατεχίνη 

Η μείωση της κατεχίνης ήταν σε ποσοστό 22,2% 

Επικατεχίνη 

Η μείωση της επικατεχίνης ήταν σε ποσοστό 20,6% 
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Multicraft 

Εικόνα 31: Χρωματογράφηματα για 1g Κοτσιφάλι πριν και μετά την επεξεργασία με Multicraft 

 

Μείωση σε κατεχίνη-επικατεχίνη 

Κατεχίνη 

Η μείωση της κατεχίνης ήταν σε ποσοστό 12,4% 

Επικατεχίνη 

Η μείωση της επικατεχίνης ήταν σε ποσοστό 16% 

 

 

Microferm 
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Εικόνα 32: Χρωματογράφηματα για 1g Κοτσιφάλι πριν και μετά την επεξεργασία με Microferm 

 

Μείωση σε κατεχίνη-επικατεχίνη 

Κατεχίνη 

Η μείωση της κατεχίνης ήταν σε ποσοστό 16,2% 

Επικατεχίνη 

Η μείωση της επικατεχίνης ήταν σε ποσοστό 41,8% 

 

Chlorella & Saccharomyces 
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Εικόνα 33: Χρωματογράφηματα για 1g Κοτσιφάλι πριν και μετά την επεξεργασία με 

Chlorella&Saccharomyces 

 

Μείωση σε κατεχίνη-επικατεχίνη 

Κατεχίνη 

Το ποσοστό μείωσης της κατεχίνης με την χρήση Chlorella&Saccharomyces ήταν 23,8% 

Επικατεχίνη 

Για την επικατεχίνη το ποσοστό αυτό ήταν 22,1% 

 

Οι μειώσεις που επέφεραν οι μικροοργανισμοί στην κατεχίνη και επικατεχίνη σε κάθε 

περίπτωση, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στο παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 6: %Μείωση κατεχίνης-επικατεχίνης μετά την κατεργασία 

 Uniker Multicraft Microferm Chlorella&Saccharomyces 

Κατεχίνη 22,2% 12,4% 16,2% 23,8% 
Επικατεχίνη 20,6% 16% 41,8% 22,1% 

 

Ζητούμενο των πειραμάτων ήταν τα εμπορικά σκευάσματα και οι μικροοργανισμοί να 

επιδράσουν πάνω στα στέμφυλα και με την κατεργασία τους να επιφέρουν μείωση στα 

επίπεδα των πολυφαινολών. Αυτό ήταν εφικτό με βάση την θεωρία και το υπόβαθρο πάνω 

στους περιλαμβανόμενους μικροοργανισμούς. Πράγματι, τα αποτελέσματα υποστηρίζουν 

την αρχική υπόθεση και παρατηρείται μια σημαντική μείωση στα επίπεδα κατεχίνης και 

επικατεχίνης που ήταν οι πολυφαινόλες στις οποίες εστιάστηκαν οι μετρήσεις. 

Όσον αφορά την κατεχίνη όλες οι κατηγορίες έχουν επιφέρει μείωση. Την μικρότερη 

επιδεικνύει το σκεύασμα Multicraft όπου η μείωση είναι 12,4%. Η μείωση δεν αμελητέα 
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όμως με την χρήση του Microferm, το ποσοστό ανεβαίνει στο 16,2%. Την μεγαλύτερη δράση 

έχουν το Uniker και οι μικροοργανισμοί του εργαστηρίου Χλωρέλλα και Σακχαρομύκητας 

που ξεπερνούν το 20% και οι τελευταίοι αγγίζουν το 25%. Αυτό ξεπερνά το 17% που έχει 

επιτευχθεί ήδη στη βιβλιογραφία με χρήση του Σακχαρομύκητα όπως έχει αναφερθεί και 

παραπάνω όμως απέχει σημαντικά από το επίσης επιτευχθέν 50%. 

Συνεχίζοντας με την επικατεχίνη, το μικρότερο ποσοστό σε μείωση συναντήθηκε πάλι στο 

σκεύασμα Multicraft, το οποίο όπως φαίνεται έχει την πιο ασθενή δράση πάνω στις δύο 

φαινόλες. Όμοια με πριν, Uniker και Chlorella&Saccharomyces έχουν ξεπεράσει το 20% με 

τους δικούς μας μικροοργανισμούς να έχουν επιτύχει λίγο μεγαλύτερη μείωση. Το 

εντυπωσιακό σε αυτά τα αποτελέσματα είναι το 41,8% που επιτεύχθηκε με το σκεύασμα 

Microferm, ενώ στην περίπτωση της κατεχίνης το ποσοστό ήταν 16,2%. 

Τα αποτελέσματα που εξήχθησαν από τα πειράματα μπορούν να θεωρηθούν πολύ θετικά. 

Σε όλες τις περιπτώσεις επιτεύχθηκε μείωση στις φαινόλες και ακόμα και οι μικρότερες τιμές 

ξεπέρασαν το 12%. Αυτό σημαίνει ότι η στρατηγική και το σκεπτικό που ακολουθήθηκε 

μπορεί να αποδώσει. Σίγουρα χρειάζεται να επαναληφθούν πειράματα ελέγχου, ενώ τα 

ποσοστά ίσως γνωρίσουν περαιτέρω άυξηση με την εύρεση των βέλτιστων συνθηκών 

ανάπτυξης, οι οποίες περιλαμβάνουν την θερμοκρασία, το pH, την ύπαρξη και την ένταση 

φωτός καθώς και την επιλογή του θρεπτικού υλικού. Παρότι, το ποσοστό 41,8% του 

Microferm πάνω στην κατεχίνη είναι πολύ υποσχόμενο, η προσοχή μπορεί να στραφεί στα 

αποτελέσματα που έφεραν οι μικροοργανισμοί που ήταν διαθέσιμοι στο εργαστήριο δηλαδή 

η Chlorella και ο S.cerevisiae. Τα ποσοστά που αγγίζουν το 24% σε μείωση, τους θέτει 

βασικούς υποψήφιους για μελλοντικές εφαρμογές που αφορούν την βιοαποκατάσταση 

στεμφύλων και μείωση των πολυφαινολών.  

Η αποικοδόμηση κατεχίνης και επικατεχίνης μελετήθηκε με την παρουσία και των δύο 

μικροοργανισμών στα μπουκαλάκια καλλιέργειες. Αυτό δεν μας δίνει ξεκάθαρη εικόνα για 

το ποιος από τους δύο έχει την κύρια δράση για την μείωση των ενώσεων. Η επιλογή για την 

τοποθέτηση και των δύο στην καλλιέργεια δεν ήταν τυχαία. Έχουν γίνει μελέτες που έχουν 

δείξει ότι είναι δυνατή η συμβίωση ενός σακχαρομύκητα και ενός μικροφύκους [34], [35]. Οι 

δύο αυτοί οργανισμοί μπορούν να αναπτύσσονται ταυτόχρονα σε ένα περιβάλλον όπου 

υπάρχει απαίτηση για αμοιβαία ανταλλαγή άνθρακα και αζώτου. Ο μύκητας δεν μπορεί να 

μεταβολίσει το άζωτο όταν βρίσκεται σε μορφή νιτρωδών ιόντων όμως μπορεί να το 

αφομοιώσει σαν αμμωνία. Αντίθετα, το στέλεχος Chlamydomonas reinhardtii που 

μελετήθηκε μπορεί να προσλάβει τα νιτρώδη, τα αποβάλλει τελικά σαν NH3, την οποία 

μπορεί πλέον να προσλάβει ο σακχαρομύκητας για την ανάπτυξή του. Όταν στο περιβάλλον 

των μικροοργανισμών, υπάρχει φυσιολογικά το CO2 , το μικροφύκος θα το χρησιμοποιήσει 

για την αλυσίδα της φωτοσύνθεσης και την παραγωγή θρεπτικών καθώς και την ανάπτυξη 

του. Στην περίπτωση όμως που δεν χορηγείται CO2 σε αυτούς, τότε το μικροφύκος μπορεί να 

τροφοδοτηθεί αποκλειστικά από το CO2 που παράγει ο μύκητας από τον μεταβολισμό την 

γλυκόζης και άλλων ενώσεων. Έτσι, εκεί χωρίς καμία γενετική επίδραση στους 

μικροοργανισμούς αυτοί καθίστανται υποχρεωτικά συνυπάρχοντες. Είναι πιθανό όμως, σε 

αυτήν την περίπτωση επειδή η Χλωρέλλα λαμβάνει έτοιμες κάποιες από τις πρώτες ύλες της, 

να <<καθυστερεί>> λίγο τους μηχανισμούς αποδόμησης των ενώσεων. Για να διαπιστωθεί 
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σίγουρα ποια από τις δύο έχει το μεγαλύτερο ρόλο στην αποδόμηση και πως αυτή 

επηρεάζεται από την συμβίωση πρέπει να γίνουν καλλιέργειες ξεχωριστά με χλωρέλλα και 

σακχαρομύκητα για να βγουν τα κατάλληλα συμπεράσματα. 

Για τον Saccharomyces cerevisiae έχουν δοθεί μέχρι τώρα πολλές αναφορές από την 

βιβλιογραφία για την μείωση πολυφαινολών και ειδικά για την μείωση κατεχίνης.  Πέρα από 

το συγκεκριμένο είδος, παλαιότερες μελέτες έχουν ασχοληθεί εκτεταμένα με την 

αποδόμηση κατεχίνης από διάφορα είδη μυκήτων, η οποία γίνεται μέσα από συγκεκριμένα 

μονοπάτια με σκοπό την ανάπτυξή τους. Παλιά έρευνα του 1969, έδειξε ότι τα είδη 

Aspergillus fumigatus, A.niger, Penicillum frequentans, P. janthinellum και Flusarium sp.  

κατάφεραν να αποικοδομήσουν την κατεχίνη σε 8 μέρες. Η ανάτυξη των μυκήτων ήταν στενά 

συνδεδεμένη με την ποσότητα κατεχίνης που καταναλώθηκε, το οποίο σημαίνει ότι από εκεί 

θα προέκυπταν οι πρώτες ύλες για περαιτέρω κατανάλωση. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε 

για πολλά στελέχη, ένα από αυτά ο Aspergillus flavus κατάφερε να αξιοποιήσει το 90% της 

κατεχίνης. Μελετήθηκαν εκτενώς και τα μεταβολικά μονοπάτια για μια τέτοια 

αποικοδόμηση. Μπορεί να υπάρξουν μικρές διαφορές στις ενδιάμεσες ενώσεις, όμως τα 

προφίλ τους είναι παρόμοια. Για τον μύκητα Chaetomium cupreum, τα ενδιάμεσα προϊόντα 

ήταν το πρωτοκατεχικό οξύ, η κατεχόλη και το φλορογλυκονυλο καρβοξυλικό οξύ. Τελικά 

από αυτά, γινόταν η παραγωγή πυροσταφυλλικού και κιτρικού οξέος δύο ενώσεων που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα μεταβολικά μονοπάτια για την παραγωγή ενέργειας [36]. 

Η βασική πορεία φαίνεται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα: 

 

Εικόνα 34: Μεταβολικό μονοπάτι αποικοδόμηση κατεχίνης από τον μύκητα Chaetomium cupreum. 

Από την πηγή [36]. 
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Το κύριο ένζυμο που φαίνεται να παίρνει μέρος στο κόψιμο της κατεχίνης και να έχει 

επίδραση πάνω σε αυτήν, είναι η οξυγενάση της κατεχίνης. Έδειξαν ότι το ένζυμο αυτό δεν 

χρειάζεται συμπαράγοντα ή κάποιο μεταλλικό ιόν για να δράσει επομένως μπορεί να γίνει 

εύκολα η χρήση του. Όμως δείχνει την μέγιστη δραστικότητά του σε pH 7.5-8.0 και 

θερμοκρασία 40-45oC, συνθήκες οι οποίες μπορεί να μην είναι ευνοϊκές για την Χλωρέλλα, 

εάν γινόταν επιλογή προσθήκης του ενζύμου στις καλλιέργειες. Μπορεί όμως να 

διερευνηθεί η δράση του και σε κοντινές θερμοκρασίες όπου μπορεί να μην έχει την 

βέλτιστη δράση αλλά και πάλι να εμφανίζει ικανή αποδόμηση κατεχίνης [36]. 

 

Η Chlorella όπως αναφέρθηκε είναι γνωστή για την δράση της στην βιοαποκατάσταση. Για 

πολλά είδη της έχουν γίνει μελέτες ειδικά για την αποικοδόμηση φαινολών αλλά και 

πολυφαινολών. Η κύρια δράση τους αφορά τις απλές φαινόλες. Έχει πραγματοποιηθεί 

έρευνα, ώστε να διαπιστωθεί εάν η Chlorella vulgaris είναι ικανή να αφαιρεί και να 

αποικοδομεί την πιο απλή φαινόλη από λύματα. Πράγματι, ο μικροοργανισμός κατάφερε να 

απομακρύνει τον ρυπαντή σε μικρά χρονικά διαστήματα. Σε διαλύματα 50ppm της φαινόλης, 

η αποικοδόμηση ήταν 75%, ενώ με περαιτέρω αύξηση της συγκέντρωσης δηλαδή σε 

διαλύματα 100 ppm αυτό έφτασε το 98%, το οποίο σημαίνει ότι όσο πιο ψηλά είναι τα 

επίπεδα της ένωσης τόσο καλύτερα δρα η Chlorella [37]. Έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες 

και με άλλα ήδη τα οποία παρουσίασαν παρόμοια αποτελέσματα και μείωση διαφόρων 

φαινολών. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν στην καλλιέργεια να υπάρχει φως [38]. Οι 

περισσότερες μελέτες επικεντρώνονται στην αποικοδόμηση απλών φαινολών. Όμως σε μια 

πρόσφατη έρευνα του 2015 [39], μελετήθηκε αν κύτταρα του είδους Chlorella vulgaris 

μπορούσαν να απορροφήσουν φλαβονοειδείς ενώσεις και φαινολικά οξέα. Πράγματι, τα 

κύτταρα κατάφεραν να δεσμεύσουν φαινολικά συστατικά στην επιφάνειά τους. Το 

συμπέρασμα που εξήχθη ήταν, ότι η δέσμευση επηρεάζεται σημαντικά από την μοριακή 

δομή των πολυφαινολών και κυρίως από τον αριθμό των αρωματικών δακτυλίων. Για τα 

μικρά φαινολικά οξέα που έχουν ένα φαινολικό δακτύλιο, η δέσμευση ήταν πολύ χαμηλή. 

Για τα μεγάλα φλαβονοειδή που έχουν δύο αρωματικούς δακτυλίους η δέσμευση ήταν 

μέτρια έως μεγάλη. Η κατεχίνη και επικατεχίνη παρουσίασαν μέτρια δέσμευση. Η μέγιστη 

προσρόφηση ήταν 10mg/L και επιτεύχθηκε με συγκέντρωση κυττάρων της Chlorella 2.5 g/L. 

Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι τα κύτταρα για αυτή την εφαρμογή δεν ήταν ζωντανά. Επίσης, 

η μελέτη δεν χρησιμοποιήθηκε με στέμφυλα σαν υπόστρωμα, όμως τα αποτελέσματα είναι 

μία ένδειξη ότι αυτό το είδος μικροοργανισμού μπορεί να αλληλεπιδράσει με τέτοιου τύπου 

ενώσεις και επομένως αξίζει να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά σε πειράματα για έλεγχο πάνω 

σε στέμφυλα. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

Στην παρούσα εργασία αντικείμενο μελέτης υπήρξαν οι φαινολικές ενώσεις που 

εμφανίζονται στα στέμφυλα. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε ποιοτική ανάλυση για τις 

φαινολικές ενώσεις που περιέχονται στα στέμφυλα από την ποικιλία ‘Κοτσιφάλι’. 

Επιβεβαιώθηκε ότι σε αυτά περιεχόνται οι ενώσεις κατεχίνη και επικατεχίνη, οι πιο γνωστές 

φλαβανόλες και ενώσεις πολύ συχνά συναντώμενες στα στέμφυλα. Σκοπός ήταν η μείωση 

αυτών των ενώσεων. Έτσι, τα στέμφυλα επεξεργάστηκαν με τα εμπορικά σκευάσματα 

Uniker, Multicraft και Microferm καθώς και με ένα φωτοσυνθετικό μικροοργανισμό, το 

στέλεχος Chlorella και τον Saccharomyces cerevisiae. 

Πριν την διαδικασία αυτή, μελετήθηκε η ανάπτυξη του σακχαρομύκητα μέσω της 

παραγωγής CO2 σε διάφορα θρεπτικά με την παρουσία στεμφύλων, ώστε να διαπιστωθεί 

εάν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό των πειραμάτων. Πράγματι ο μύκητας επέδειξε 

ανάπτυξη, επομένως χρησιμοποιήθηκε για την επόμενη φάση των πειραμάτων. 

Οι μικροοργανισμοί επέδειξαν πολύ καλά αποτελέσματα. Η ελάχιστη μείωση για την 

κατεχίνη επιτεύχθηκε με το Multicraft σε ποσοστό 12,4%, ενώ η μέγιστη ήταν 23,8% μέσω 

της Χλωρέλλα και του Σακχαρομύκητα. Στην βιβλιογραφία υπάρχουν καταγεγραμμένα 

αποτελέσματα για την μείωση της συγκεκριμένης ένωσης σε στέμφυλα μέσω του 

Saccharomyces cerevisiae, σε ποσοστό 50%. Το βέλτιστο ποσοστό που εξήχθη από τα δικά 

μας πειράματα είναι το μισό αυτό, όμως τα αποτελέσματα συμφωνούν με την βιβλιογραφία 

και υποδεικνύουν ότι η μέθοδος είναι επιτυχημένη και μπορεί να εφαρμοστεί για τον 

συγκεκριμένο σκοπό. 

Για την επικατεχίνη, μέχρι τώρα δεν έχουν καταγραφεί αποτελέσματα μείωσης των 

επιπέδων της σε δείγματα από στέμφυλα. Η παρουσία εργασία προσφέρει κάτι καινούργιο 

στην βιβλιογραφία και μάλιστα η μέγιστη μείωση που επιτεύχθηκε ήταν σε ποσοστό 41,8% 

μέσω του σκευάσματος Microferm. Το ποσοστό είναι αρκετά υψηλό ενώ με τους γνωστούς 

μικροοργανισμούς Χλωρέλλα και Σακχαρομύκητα επιτεύχθηκε ποσοστό μείωσης 22,1%. Οι 

δύο αυτοί μικροοργανισμοί μπορούν να συμβιώνουν άψογα και πετυχαίνουν την ανάπτυξη 

και των δύο. Όμως, δεν είναι σίγουρο πως η συμβίωση μεταξύ των δύο επιδρά στην 

αποδόμηση τέτοιου τύπου ενώσεων. Πρέπει να επαναληφθούν πειράματα στα οποία, να 

δημιουργηθούν ξεχωριστές καλλιέργειες για κάθε μικροοργανισμό και γίνει έλεγχος της 

δράσης του καθενός. Στην βιβλιογραφία παλαιότερα έχουν καταγραφεί εντυπωσιακά 

ποσοστά μείωσης της κατεχίνης από άλλα στελέχη μυκήτων, επομένως θα μπορούσαν και 

αυτά να χρησιμοποιηθούν και να καταγραφεί η συμπεριφορά τους. Το πιο πιθανό είναι ότι 

η δράση τους οφείλεται στο ένζυμο οξυγενάση της κατεχίνης. Θα ήταν εφικτό να γίνει 

προσθήκη του ενζύμου στην καλλιέργεια, στις κατάλληλες συνθήκες και να αξιολογηθεί πως 

αυτό επιδρά στην αποικοδόμηση. 
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Είναι σίγουρο ότι πρέπει να δοθεί βαρύτητα στην χρήση των μικροοργανισμών Chlorella και 

Saccharomyces cerevisiae. Έχοντας τους σαν βασική πρώτη ύλη για τα πειράματα, 

αποφεύγεται το κόστος για αγορά εμπορικών σκευασμάτων. Ο χειρισμός τους στο 

εργαστήριο είναι πολύ εύκολος, ο γρήγορος πολλαπλασιασμός τους, επιτρέπει την 

δημιουργία νέων καλλιεργειών που μπορούν να διατηρούνται συνεχώς και σε συνδυασμό 

με τα αποτελέσματα που επέδειξαν, η έρευνα γύρω από αυτούς δείχνει αρκετά υποσχόμενη 

. Παράλληλα χρειάζεται να γίνει προσπάθεια για την βελτιστοποίηση της μεθόδου της 

απομόνωσης των πολυφαινολών, τον διαχωρισμό τους στην HPLC, καθώς και των 

παραμέτρων ανάπτυξης στης καλλιέργειες ώστε να βελτιστοποιηθούν τα ποσοστά της 

αποικοδόμησης. Τα αποτελέσματα αυτά όπως αναφέρθηκε, προσθέτουν κάτι καινούργιο 

στην βιβλιογραφία και φυσικά είναι μια βάση για να συνεχιστεί η μελέτη γύρω από το 

φαινόμενο της βιοαποκατάστασης των στεμφύλων, προς την εύρεση μιας εφαρμόσιμης 

διαδικασίας που θα δώσει λύση σε ένα μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα. 
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