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Περίληψη 
 

Με την παρούσα εργασία για πρώτη φορά αποδεικνύεται ότι δεν έχει τόσο 

σημασία η επιλογή του οργανισμού, όσο η επιλογή των κατάλληλων εκείνων 

συνθηκών που θα αλλάξουν το βιοενεργητικό ισοζύγιο και θα επιτρέψουν την 

ενεργοποίηση των απαραίτητων μεταβολικών μηχανισμών για τη βιοαποικοδόμηση 

τοξικών ενώσεων. 

Η βιοενεργητική στρατηγική βιοαποικοδόμησης φαινολικών ενώσεων από το 

μονοκύτταρο χλωροφύκος Scenedesmus obliquus, που πραγματεύεται η παρούσα 

διατριβή, έδειξε ότι πρόκειται για μια ξεκάθαρα θερμοδυναμικά φωτοελεγχόμενη 

διαδικασία. Η επιλογή του καταλληλότερου μονοπατιού βιοαποικοδόμησης γίνεται με 

βάση το ενεργειακό ισοζύγιο του χλωροφύκους. Αυτό το ενεργειακό ισοζύγιο 

καθορίζεται από πληθώρα βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων. Η θέση (ortho, meta 

ή para) και ο αριθμός των υποκαταστατών στο φαινολικό δακτύλιο, τα φαινόμενα του 

συντονισμού και της επαγωγής, που ελέγχουν τη συμπεριφορά του υποκαταστάτη ως 

δότη ή δέκτη ηλεκτρονίων, καθορίζουν τις ενεργειακές απαιτήσεις για τη 

βιοδιάσπαση των φαινολικών ενώσεων, ενώ η εξωγενής πηγή του άνθρακα 

(ανόργανου ή/και οργανικού) και η ένταση της φωτονιακής ακτινοβολίας είναι οι 

σημαντικότεροι από τους παράγοντες που ελέγχουν [μέσω μη κυκλικής και κυκλικής 

φωτοφωσφορυλίωσης στο χλωροπλάστη, αναπνευστικής αλυσίδας δια του 

κυτοχρωμικού (COX) ή/και του εναλλακτικού (AOX) μονοπατιού στο μιτοχόνδριο 

και της χλωροαναπνοής (PTOX) στο χλωροπλάστη] τα ενεργειακά αποθέματα του 

χλωροφύκους που θα επενδυθούν για τη βιοαποικοδόμηση φαινολικών ενώσεων 

διαφορετικής τοξικότητας και δυσκολίας βιοδιάσπασης. 

Η απλούστερη φαινολική ένωση, η φαινόλη, χρησιμοποιείται από το χλωροφύκος 

Scenedesmus obliquus ως εναλλακτική πηγή άνθρακα, ενώ σε συνδυασμό με την 

κατάλληλη ένταση φωτονιακής ακτινοβολίας, επιτυγχάνεται ολοκληρωτικός 

μεταβολισμός της (100% βιοαποικοδόμηση). Αυξάνοντας το βαθμό δυσκολίας της 

βιοδιάσπασης, προσθέτοντας έναν υποκαταστάτη αλογόνο (Cl, Br, I) στο φαινολικό 

δακτύλιο, η βιοαποικοδόμηση γίνεται μέσω συμμεταβολισμού και πραγματοποιείται 

σε δύο διακριτές φάσεις. Κατά την πρώτη φάση αποσπάται ο υποκαταστάτης 

(αλογόνο) και κατά τη δεύτερη φάση λαμβάνει χώρα η σχάση του φαινολικού 

δακτυλίου. Μία επιπλέον απόδειξη ενός τέτοιου μηχανισμού βιοαποικοδόμησης 

φαινολικών ενώσεων με έναν υποκαταστάτη αποτελεί η βιοαποικοδόμηση των 
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μεθυλφαινολών, που αποδείχτηκε ότι μετά από την απόσπαση του υποκαταστάτη 

(δηλαδή της μεθυλομάδας) από το φαινολικό δακτύλιο δημιουργείται μεθανόλη, 

ενισχύοντας τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα του χλωροφύκους, αφού είναι 

αποδεδειγμένο (από προηγούμενα δημοσιεύματα του εργαστηρίου μας) ότι η 

μεθανόλη μεταβολίζεται σε CO2.  

Η βιοαποικοδόμηση είναι μια οξειδοαναγωγική αντίδραση, οπότε και το είδος του 

υποκαταστάτη καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη βιοαποικοδομησιμότητά του. Όσο πιο 

κοντά είναι ένας υποκαταστάτης δέκτης ηλεκτρονίων (π.χ. μία νιτροομάδα) σε έναν 

υποκαταστάτη δότη ηλεκτρονίων (υδροξύλιο φαινόλης), τόσο πιο έντονη είναι η 

βιοαποικοδομησιμότητα. Αντίθετα όσο πιο κοντά είναι μια ομάδα δότης ηλεκτρονίων 

(π.χ. μία μεθυλομάδα) σε έναν υποκαταστάτη δότη ηλεκτρονίων (υδροξύλιο 

φαινόλης), τόσο πιο δύσκολη είναι η βιοαποικοδομησιμότητα. Όταν πάλι ο 

υποκαταστάτης δεν καθορίζεται αυστηρά ως δότης ή δέκτης ηλεκτρονίων (π.χ. 

αλογόνο) από τα φαινόμενα του συντονισμού ή της επαγωγής, αλλά ανάλογα με τις 

συνθήκες επικρατεί άλλοτε η ιδιότητα του δότη και άλλοτε η ιδιότητα του δέκτη, τότε 

η βιοαποικοδομησιμότητα της φαινολικής ένωσης είναι παντού η ίδια, αφού φαίνεται 

να επιλέγεται από το χλωροφύκος η βέλτιστη διαχείριση των καταστάσεων. 

Η επιπλέον αύξηση του βαθμού δυσκολίας της βιοαποικοδόμησης φαινολικών 

ενώσεων από το χλωροφύκος, που επιτυγχάνεται με την προσθήκη ενός δεύτερου 

υποκαταστάτη στο φαινολικό δακτύλιο (διχλωροφαινόλες), διαφοροποιεί το επίπεδο 

βιοαποικοδόμησης ανάλογα με το πόσα meta-υποκατεστημένα χλώρια υπάρχουν στο 

φαινολικό δακτύλιο. Αποδείχθηκε ότι σε συνθήκες αυξημένης τοξικότητας 

(διχλωροφαινόλες) το χλωροφύκος επενδύει περισσότερη ενέργεια στη 

βιοαποικοδόμηση και λιγότερη στην ανάπτυξη, ενώ το αντίθετο συμβαίνει όσο 

μικρότερη είναι η τοξικότητα της φαινολικής ένωσης (μονοχλωροφαινόλες). 

Το πρώτο βήμα της βιοαποικοδόμησης των διχλωροφαινολών είναι η αναγωγή 

τους. Η ανηγμένη μορφή των 2,3-, 2,5- και 3,4-διχλωροφαινολών, βάσει του 

οξειδοαναγωγικού τους δυναμικού, μπορεί να ενσωματωθεί στη φωτοσυνθετική 

αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων πριν από τη δεξαμενή της πλαστοκινόνης (PQ), 

τροφοδοτώντας με ηλεκτρόνια -ως δότης ηλεκτρονίων- το PSI, παρεμποδίζοντας 

ολοκληρωτικά την ενεργότητα του PSII και κατ’ επέκταση την παραγωγή Ο2. Η 

μοναδική συγκυρία της συνδυαστικής δράσης ανοξίας και αποκλειστικής 

ενεργοποίησης του PSI, επάγει την υδρογενάση και την παραγωγή H2.  
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Συνδυαστικά οι εν λόγω διχλωροφαινόλες μπορούν να μεταφέρουν ηλεκτρόνια 

και απευθείας σε πρωτόνια, σχηματίζοντας επιπλέον μοριακό υδρογόνο (Η2) 

σύμφωνα με την αντίδραση: 2H+ + Dred → H2 + Dox, δικαιολογώντας τις ιδιαίτερα 

υψηλές συγκεντρώσεις του παραγόμενου υδρογόνου σε σύγκριση με τον ανοξικό 

μάρτυρα (έως και 125 φορές υψηλότερες).  

Πρόκειται για μία βιοενεργητική στρατηγική του χλωροφύκους για τη 

βιοαποικοδόμηση των εν λόγω διχλωροφαινολών που δημιουργεί τις μοναδικές 

εκείνες συνθήκες που επιτρέπουν μία «πράσινη» βιοαποικοδόμηση τοξικών ενώσεων 

με την ταυτόχρονη παραγωγή υψηλών συγκεντρώσεων βιο-υδρογόνου (Η2) για 

περαιτέρω βιοτεχνολογική εκμετάλλευση.  
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Αbstract 
 
The current contribution provides for the first time proof that selection of 

appropriate conditions of microorganisms for the biodegradation of toxic compounds 

is of greater importance than selection of individual organisms. We showed that the 

bioenergetic balance of microalgae adjusts the selection of the optimal pathway and 

the activation of the necessary metabolic mechanisms for the biodegradation process.  

The bioenergetic strategy for biodegradation of phenolic compounds by the 

unicellular green alga Scenedesmus obliquus, described herein, has been proven 

beyond doubt to be a thermodynamically, photoregulated process. Selection of the 

appropriate biodegradation pathway is determined by the energy balance of the alga, 

which in turn is determined by a range of biotic and abiotic parameters. The position 

(ortho, meta or para) and the number of substituents in the phenolic ring, as well as 

the resonance and induction effects, which control whether the substituent will act 

towards donating or receiving electrons, determine the energy demand for the 

biodegradation of phenolic compounds. In addition, the exogenous carbon source 

(organic or/and inorganic) and photon intensity are the primary factors that regulate 

[via linear and cyclic electron flows in photosynthesis, respiratory chain via 

cytochrome or/and alternative oxidase in the mitochondria, as well as 

chlororespiration (PTOX) in the chloroplast] the energy reserves of the green alga, 

which will be contributed towards biodegrading phenolic compounds with varying 

degrees of toxicity and dissociation strength. 

The simplest phenolic compound, phenol, is used by the unicellular green alga 

Scenedesmus obliquus, as an alternative carbon source, whereas in combination with 

the appropriate photon intensity total metabolism (100% biodegradation) is achieved. 

Increase of the biodegradation difficulty, by adding a halogen substituent (Cl, Br, 

I) in the phenolic ring, forces the microalga to degrade the phenolic compounds by 

means of cometabolism, which is carried out in two distinct phases. During the first 

phase the substituent (halogen) is dissociated, while during the second phase the 

phenolic ring is broken down. The biodegradation mechanism of methylphenols 

provides further evidence for the existence of a process for the biodegradation of 

phenolic compounds with one substituent, such as the one described above. After the 

dissociation of the substituent (the methyl group) from the phenolic ring, methanol is 

produced supporting the photosynthetic activity of the microalga, since it has been 
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proven (from previous publications of our laboratory) that methanol is metabolized to 

CO2. 

Since biodegradation is a RedOx process, the type of the substituent determines 

how easy it will be to degrade the compound. In cases where substituents acting as 

electron acceptors (e.g. nitro-group) are located close to a substituent acting as an 

electron donor (phenol hydroxide), biodegradation is achieved. In fact the distance 

between two such substituents determines how easy it will be to biodegrade the 

compound, closer distance leading to more intense biodegradation. On the contrary 

when an electron donor group (e.g. a methyl-group) is located nearby a substituent 

acting as an electron donor (phenol hydroxide), it renders the biodegradation process 

harder. On the other hand, when the substituent cannot be classified as an electron 

donor or acceptor, (e.g. halogen) from the resonance and induction effects, but 

according to the conditions, acts as a donor or an acceptor, then the phenolic 

compound is degraded with similar ease, since the green alga selects the optimal 

strategy. 

Further increase in the biodegradation difficulty of phenolic compounds by the 

green alga Scenedesmus obliquus, achieved by the addition of a second substituent in 

the phenolic ring (dichlorophenols), alters the extent of the biodegradation process in 

correlation to the number of meta-substituted chlorides present in the phenolic ring. It 

has been proven that in conditions of increased toxicity (dichlorophenols) the green 

alga invests more energy for the biodegradation process and less energy for growth, 

whereas for less toxic phenolic compounds (monochlorophenols) ratio between 

biodegradation and growth is reversed. 

The first step in the biodegradation of dichlorophenols is their reduction. The 

reduced form of 2,3-, 2,5-, and 3,4-dichlorophenols can be inserted in the 

photosynthetic electron transport chain, right before the plastoquinone (PQ) pool, 

based on its RedOx potential. There it acts as an electron donor, feeding PSI with 

electrons, and in doing such, inhibiting the activity of PSII and therefore, O2 

production. This unique event of combined anoxia and exclusive activation of PSI, 

induces hydrogenase activity and hydrogen (H2) production.  

The dichlorophenols in question can also transfer electrons directly to protons, and 

in doing such, form molecular hydrogen (H2) according to the reaction 2H+ + Dred → 

H2 + Dox. This justifies the particularly high concentrations of produced hydrogen 

compared to the anoxic control (up to 125 times higher) 
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The bioenergetic strategy of the microalga for the biodegradation of the 

dichlorophenols in question creates the unique conditions, which allow a “green” 

biodegradation procedure of toxic compounds and in the same time production of 

large quantities of bio-hydrogen (H2) for further biotechnological applications. 
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Θεωρητικό Μέρος 

Α. Μηχανισμός Βιοαποικοδόμησης Φαινολικών 
Ενώσεων 

1. Βιοαποικοδόμηση - Γενική Εισαγωγή 

Στην εποχή μας χρησιμοποιούνται περισσότερα από 70.000 συνθετικά 

οργανικά χημικά, που μερικά μόνο έχουν ελεγχθεί για τις συνέπειές τους στην 

ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Έτσι καθημερινά αποκαλύπτονται οι βλαβερές 

τους συνέπειες, με αποτέλεσμα να απαγορεύεται η εμπορική τους παραγωγή και να 

γίνονται προσπάθειες εύρεσης εναλλακτικών χημικών («πράσινα χημικά») με 

λιγότερο καταστροφικές συνέπειες. Τέτοια συνήθως είναι αυτά που μπορούν να 

βιοαποικοδομηθούν1. 

 

  Η βιοαποικοδόμηση (biodegradation), είναι ένας ενεργειοβόρος μηχανισμός, 

που στην ουσία οδηγεί σε αποτοξικοποίηση, με βιολογικές δράσεις, των διαφόρων 

χημικών ενώσεων, ώστε σε περίπτωση απόθεσής τους στο περιβάλλον να μην 

επηρεαστούν οι ζωντανοί οργανισμοί και τα οικοσυστήματά τους.  

 

Οι περισσότερες φυσικές 

και χημικές οργανικές ενώσεις 

βιοαποικοδομούνται από τους 

μικροοργανισμούς κατά τη 

διάρκεια του μεταβολισμού τους, 

αφού τους βοηθούν στην κάλυψη 

των ενεργειακών τους αναγκών, 

ώστε να αναπτυχθούν (Σχήμα 12). 

Ένα μέρος από το οργανικό υλικό, 

που λειτουργεί ως πηγή 

ηλεκτρονίων και ενέργειας, μετατρέπεται σε οξειδωμένα τελικά προϊόντα, μέσω 

οξειδοαναγωγικών δράσεων, ενώ το υπόλοιπο συντίθεται σε κυτταρικό υλικό.  
                                                 
1 www.scribd.com/doc/18104013/medsos46 
2 www.pgbeautyscience.com/biodegradation.html 
 

Σχήμα 1. Βιοαποικοδόμηση (μεταβολισμός) 
τοξικών ενώσεων από βακτήρια 

Τοξική
ένωση

Βακτήριο

Συγκέντρωση
τοξικής 
ένωσης

Συγκέντρωση
βακτηρίων
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Αυτού του είδους οι μετατροπές λαμβάνουν χώρα σε αερόβιες συνθήκες, στις 

οποίες το οξυγόνο λειτουργεί ως αποδέκτης ηλεκτρονίων. Όμως μπορούν να 

πραγματοποιηθούν και σε αναερόβιες συνθήκες. Σε αυτήν την περίπτωση το ρόλο 

του δέκτη ηλεκτρονίων αναλαμβάνουν νιτρικά ή θειικά άλατα, διοξείδιο του 

άνθρακα, οξειδωμένα ανόργανα στοιχεία ή οργανικές ενώσεις (Σχήμα 2) (Diaz, 

2004). 

 

Βέβαια υπάρχουν και μερικές φυσικές και συνθετικές οργανικές ενώσεις που 

αντιστέκονται στη βιοαποικοδόμηση, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η ένωση μπορεί να 

βιομετατρέπεται αλλά η δομή της να εμποδίζει τη βιομετατροπή να γίνει μέρος του 

συστήματος του μεταβολισμού του μικροοργανισμού (Rittmann and Mc Carty, 2001). 

 

 Η βιοαποικοδόμηση, είτε με τη μορφή της biodegradation είτε με τη μορφή 

της bioremediation είτε με τη μορφή της phytoremediation, αποτελεί έναν τομέα, 

όπου τα τελευταία χρόνια κερδίζει έδαφος στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, γιατί 

υπάρχει έντονη στροφή προς τις στρατηγικές προστασίας του περιβάλλοντος. Επειδή 

ακριβώς η μείωση των ρύπων είναι ανέφικτη -γιατί πρέπει να τεθεί φραγμός στην 

Σχήμα 2. Μικροβιακή αξιοποίηση των αρωματικών ενώσεων σε αερόβιες και 
αναερόβιες συνθήκες από διάφορα είδη βακτηρίων (Diaz, 2004) 
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κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη- δίνεται πλέον ιδιαίτερο βάρος στην προσπάθεια 

εξουδετέρωσης των ρύπων μετά την παραγωγή τους.  

 Η βιβλιογραφική ανασκόπηση επιβεβαιώνει αυτήν την προσπάθεια. Όμως η 

πλειοψηφία των ερευνητικών αποτελεσμάτων αφορά βακτήρια και μύκητες, ενώ 

υπάρχουν λιγοστές αναφορές με μικροφύκη.  

 

Τα μικροφύκη σε αντίθεση με τα βακτήρια και τους μύκητες διαθέτουν ένα 

εξαιρετικό πλεονέκτημα, που είναι η ικανότητά τους να φωτοσυνθέτουν, 

χρησιμοποιώντας έτσι την απεριόριστη φωτονιακή ακτινοβολία ως πηγή ενέργειας. 

Την ίδια ικανότητα έχουν και τα φυτά. Όμως σε αντίθεση με αυτά, τα φύκη 

εμφανίζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες, 

αναπτύσσονται γρηγορότερα, είναι πολύ μικρότερα και ευκολότερα στο χειρισμό 

τους.  

  Τα ευνοϊκά αυτά χαρακτηριστικά των φυκών οφείλονται στην εξελικτική τους 

προέλευση, δεδομένου ότι τα τελευταία εκατομμύρια χρόνια χρειάστηκε να 

επιβιώσουν σε πολύ πιο αντίξοες συνθήκες από της σημερινής ατμόσφαιρας. Όχι 

μόνο άντεξαν τις τοξικές συγκεντρώσεις CO2, NH3, HCN, αλλά και συνέβαλαν στη 

βελτίωση της ατμοσφαιρικής σύστασης και την μετατροπή της υδρογείου σε έναν πιο 

φιλόξενο πλανήτη.  

 

 Το θέμα όμως έγκειται στο γεγονός ότι το ερευνητικό ενδιαφέρον είναι 

στραμμένο κυρίως στο «κυνήγι οργανισμών» που επιβιώνουν σε ακραίες 

περιβαλλοντικές συνθήκες -όπως είναι οργανισμοί που επιβιώνουν σε ηφαίστεια ή 

και σε αλπικά οικοσυστήματα (Bergauer et al., 2005)- και όχι σε αυτό που με τη 

σειρά μας προσπαθήσαμε να αποδείξουμε για πρώτη φορά. Αποδείξαμε δηλαδή ότι 

δεν έχει τόσο σημασία ο οργανισμός, όσο η επιλογή των κατάλληλων εκείνων 

συνθηκών, που θα ενεργοποιήσουν τα απαραίτητα μονοπάτια και τους 

μηχανισμούς για τη βιοδιάσπαση των τοξικών ενώσεων (Papazi and Kotzabasis, 

2007, , 2008). 

 

Όπως ειπώθηκε και στην αρχή της εισαγωγής, οι τοξικές ενώσεις που 

υπάρχουν είναι χιλιάδες. Εμείς επιλέξαμε την κατηγορία των αρωματικών ενώσεων 

και από αυτές συγκεκριμένα τις φαινολικές ενώσεις, για τις οποίες θα γίνει ιδιαίτερος 

λόγος στη συνέχεια. Η επιλογή τους δεν έγινε τυχαία, αλλά στηρίχτηκε στο γεγονός 
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Σχήμα 4. Καμπύλη ανάπτυξης βακτηρίων, 
που χαρακτηρίζεται από το φαινόμενο 
diauxic growth 

ότι αποτελούν ευρέως φάσματος ρυπαντές σε πληθώρα αστικών και βιομηχανικών 

αποβλήτων και στο ότι εμφανίζουν ιδιαίτερη ανθεκτικότητα στη διάσπαση, λόγω της 

σταθερότητας του βενζολικού δακτυλίου (η θερμότητα υδρογόνωσής του είναι κατά 

150 kJ/mol μικρότερη από ότι θα αναμενόταν για ένα κυκλικό τριένιο). 

 

Κάποιες από τις στρατηγικές που ακολουθούν οι μικροοργανισμοί για την 

αποικοδόμηση τοξικών ενώσεων θα περιγραφούν στις ακόλουθες παραγράφους. 

 

1.1 Συμμεταβολισμός  

Ο συμμεταβολισμός 

(cometabolism) (Σχήμα 33) ορίζεται 

ως ο ταυτόχρονος μεταβολισμός δύο 

διαφορετικών υποστρωμάτων. Η 

αποικοδόμηση του δεύτερου 

υποστρώματος (δευτερογενές 

υπόστρωμα) εξαρτάται άμεσα από 

την παρουσία του πρώτου 

υποστρώματος (πρωτογενές υπόστρωμα) (Horvath, 1972; Vaningelgem et al., 2006). 

Για παράδειγμα κάποια βακτήρια κατά την αποικοδόμηση του μεθανίου έχουν την 

ικανότητα να αποικοδομούν παράλληλα και τοξικές χλωριωμένες ενώσεις, που υπό 

άλλες συνθήκες (απουσία μεθανίου) δεν είναι εφικτό. 

 

1.2 Διφασική Ανάπτυξη (Diauxic growth) 
 

Η διφασική απόκριση μιας 

καλλιέργειας μικροοργανισμών, που 

βασίζεται στη φαινοτυπική προσαρμογή 

τους στην προσθήκη ενός δεύτερου 

υποστρώματος, καλείται  diauxic 

growth (Aduse-Opoku and Mitchell, 

1988; Gouw et al., 2001; Mahadevan et 

                                                 
3 http://wrhsrc.oregonstate.edu/projects/aerobic/images/cometab.gif 

Σχήμα 3. Συμμεταβολισμός τριχλωροαιθενίου 
(TCE) από βακτήρια 
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al., 2002). Στο παράδειγμα του Σχήματος 4 η καμπύλη ανάπτυξης των 

μικροοργανισμών είναι η κλασσική καμπύλη (με τις συνηθισμένες φάσεις ανάπτυξης: 

λανθάνουσα, εκθετική, λογαριθμική και φάση στασιμότητας) μέχρι να καταναλωθεί 

το ένα υπόστρωμα (στο Σχήμα 4 η γλυκόζη), που τελικά καταλήγει σε μια νέα 

λανθάνουσα φάση, μέχρι να συνεχίσει η ανάπτυξη πάλι φυσιολογικά, όταν θα 

ξεκινήσει η κατανάλωση του δεύτερου υποστρώματος (στο Σχήμα 44 η λακτόζη).   

 

2. Βιοαποικοδόμηση Αρωματικών Ενώσεων 

 

Οι φαινόλες είναι 

ενώσεις που φέρουν μια ομάδα 

υδροξυλίου (-ΟΗ) απευθείας 

συνδεδεμένη σε έναν 

αρωματικό δακτύλιο (ArOH). 

Απαντούν ευρέως στη φύση 

και χρησιμοποιούνται ως 

ενδιάμεσα στη βιομηχανική 

σύνθεση διαφόρων προϊόντων, 

όπως κόλλες και αντισηπτικά. 

Η απλούστερη φαινολική 

ένωση είναι η φαινόλη, της 

οποίας η δομή φαίνεται στο Σχήμα 5. 

  Για την ονοματολογία των μονο-υποκατεστημένων φαινολικών ενώσεων 

πολλές φορές χρησιμοποιούνται τα προθέματα ortho (o), meta (m) ή para (p), για να 

υποδηλώσουν την ακριβή θέση που καταλαμβάνει ο υποκαταστάτης στο φαινολικό 

δακτύλιο (Σχήμα 5). 

 

2.1 Βιοαποικοδόμηση Φαινόλης 
 

Η φαινόλη (υδροξυβενζόλιο) είναι παράγωγο της λιθανθρακόπισσας. 

Ανακαλύφθηκε το 1834 και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε ακατέργαστη 

μορφή, σαν κριεζότο (είδος αντισηπτικού), για την αποφυγή της φθοράς, λόγω 
                                                 
4 http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/library/micro229/terry/images/micro/diauxy.gif 

Σχήμα 5. ∆ομή φαινόλης και ονοματολογία των 
μονο-υποκατεστημένων παραγώγων της 

OH

ortho

meta

ortho

meta

para
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καιρικών φαινομένων, των ενώσεων των σιδηροδρομικών γραμμών και των ξύλινων 

επιφανειών των πλοίων καθώς και για τη μείωση της δυσοσμίας των λυμάτων λόγω 

αποσύνθεσης. Το 70% της βιομηχανικά παραγόμενης φαινόλης χρησιμοποιείται για 

παρασκευή πολυανθρακικών ρητινών, ενώ το υπόλοιπο 30% για εκρηκτικά, χρώματα, 

μελάνια, αρώματα, συντηρητικά ξύλων, υφάσματα, φάρμακα, αντιβακτηριακά, 

αντιμυκητιακά, αντισηπτικά και αναισθητικά (van Schie and Young, 2000).  

Όλες οι βιομηχανίες που παράγουν ή χρησιμοποιούν φαινόλη είναι υπεύθυνες 

για την απελευθέρωση αυτής της ουσίας στο περιβάλλον. Η Υπηρεσία Προστασίας 

Περιβάλλοντος (EPA) της Αμερικής για να προστατεύσει τη ζωή των οργανισμών 

στα γλυκά νερά έχει θεσπίσει ως όριο τα 600 μg/L, ενώ στο πόσιμο νερό η τιμή αυτή 

μεταπίπτει στο 1μg/L (van Schie and Young, 2000). 

 

Λόγω της ευρείας παρουσίας της φαινόλης υπάρχουν μικροοργανισμοί 

(αερόβιοι και αναερόβιοι) σε διάφορα περιβάλλοντα που έχουν τη δυνατότητα να τη 

χρησιμοποιούν ως πηγή άνθρακα και ενέργειας. Η αερόβια βιοαποικοδόμηση της 

φαινόλης άρχισε να ερευνάται από το 1900. Πολλοί αερόβιοι μικροοργανισμοί που 

αποικοδομούν τη φαινόλη απομονώθηκαν και έτσι τα μονοπάτια αποικοδόμησής της 

είναι πλέον γνωστά, ενώ τα τελευταία χρόνια αρκετά γονίδια που εμπλέκονται στην 

αερόβια αποικοδόμησή της κλωνοποιήθηκαν και χαρακτηρίστηκαν (van Schie and 

Young, 2000). 

 

Συγκεκριμένα για το αερόβιο μονοπάτι αποικοδόμησης της φαινόλης 

χρησιμοποιείται ένα μοριακό οξυγόνο από το ένζυμο υδροξυλάση της φαινόλης με 

σκοπό την προσθήκη ενός δεύτερου υδροξυλίου στο φαινολικό δακτύλιο στην ortho 

θέση ως προς αυτό που ήδη υπάρχει. Η αντίδραση απαιτεί ένα μόριο NADH2. Η 

σχηματιζόμενη κατεχόλη (1,2 διυδρόξυβενζόλιο) μπορεί να αποικοδομηθεί μέσω δύο 

εναλλακτικών μονοπατιών ανάλογα με τον εκάστοτε οργανισμό. Στο ortho ή αλλιώς 

β-ketoadipate μονοπάτι, υπάρχει σχάση του αρωματικού δακτυλίου ανάμεσα στα δύο 

υδροξύλια της κατεχόλης από μια 1,2-διοξυγενάση (intradiol fission), οπότε και 

σχηματίζεται cis, cis μουκονικό οξύ, το οποίο περαιτέρω μεταβολίζεται μέσω του 

κύκλου του Krebs. Στο meta μονοπάτι, η σχάση του φαινολικού δακτυλίου λαμβάνει 

χώρα στο δεσμό που πρόσκειται στα δύο υδροξύλια της κατεχόλης, με τη βοήθεια του 

ενζύμου 2,3-διοξυγενάση (extradiol fission), οπότε και σχηματίζεται μια ημιαλδεΰδη, 

που ακολούθως μεταβολίζεται μέσω του κύκλου του Krebs (van Schie and Young, 
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2000). Ανάλογα μονοπάτια αερόβιας αποικοδόμησης της φαινόλης παρουσίασαν 

πολύ πριν οι Williams and Sayers  το 1994, ενώ οι Field et al. (1995) ένα χρόνο 

αργότερα πρόσθεσαν και ένα μονοπάτι αναερόβιας αποικοδόμησης, όπως φαίνεται 

στο ακόλουθο Σχήμα 6.  

 

 

Σημειώνουμε ότι όλες οι παραπάνω πληροφορίες σχετικά με τα μονοπάτια 

αποικοδόμησης της φαινόλης αναφέρονται σε βακτήρια. Το μοναδικό μονοπάτι που 

υπάρχει στη διεθνή βιβλιογραφία και αναφέρεται σε φύκη είναι αυτό των Semple and 

Cain (1996), όπου το φύκος Ochromonas danica, χρησιμοποιώντας το meta μονοπάτι 

(όμοιο με εκείνο που προαναφέρθηκε για τα βακτήρια) διασπά τη φαινόλη 

παράγοντας διοξείδιο του άνθρακα, πυροσταφυλικό και φορμαλδεΰδη (Σχήμα 7). 

 

OH

O2 OH
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CO2
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COOH

OH
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COS-CoA

O

COS-CoA
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intermediates

Σχήμα 6. Βιοχημικά μονοπάτια αερόβιας και αναερόβιας αποικοδόμησης της φαινόλης σε 
βακτήρια (Field et al., 1995) 
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Σχήμα 7. Καταβολισμός της φαινόλης από το μικροφύκος Ochromonas danica 
σύμφωνα με το meta βιοχημικό μονοπάτι (Semple and Cain, 1996) 
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2.2 Βιοαποικοδόμηση Αλογονοφαινολών 
 

Οι αλογονωμένες οργανικές ουσίες χρησιμοποιούνται ευρέως ως 

φαρμακευτικά, παρασιτοκτόνα, μυκητοκτόνα, εντομοκτόνα, επιβραδυντικά καύσης, 

διαλύτες, ενδιάμεσα σε οργανικές συνθέσεις πλαστικά, καθώς και για την 

απομάκρυνση του γράσου. Επιπλέον, πολλές από αυτές παράγονται ως παραπροϊόντα 

(διοξίνες, πολυχλωριωμένα διφαινύλια και πενταχλωροφαινόλη) σε διάφορες χημικές 

συνθέσεις. Οι χλωριωμένες ενώσεις είναι περισσότερο διαδεδομένες λόγω του 

θέματος που είχε ξεσπάσει πριν από μερικά χρόνια για το DDT. Το βέβαιο είναι ότι 

αποτελούν σημαντικούς περιβαλλοντικούς ρυπαντές που απελευθερώνονται σε 

μεγάλες ποσότητες, που είναι τοξικοί, καρκινογόνοι και δύσκολοι στην 

αποικοδόμηση, ενώ συσσωρεύονται στα ιζήματα, στη χλωρίδα και την πανίδα. 

  

Η τοξικότητα και η βιοσυσσωρευτική ικανότητα των χλωροφαινολών 

αυξάνεται με την αύξηση του αριθμού των υποκαταστατών στο φαινολικό δακτύλιο 

(Annachhatre and Gheewala, 1996) και της λιποφιλικότητας των χλωροφαινολών 

(Mohn and Kennedy, 1992).  

Οι τοξικές επιδράσεις των χλωροφαινολών στους μικροοργανισμούς 

σχετίζονται με τη διακοπή της διαδικασίας παραγωγής ενέργειας είτε 

παρεμποδίζοντας την αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων είτε αποσυνδέοντας 

(uncoupling) την οξειδωτική και τη φωτοσυνθετική φωσφορυλίωση (Tissut et al., 

1987), παρεμποδίζοντας την παραγωγή του ΑΤΡ (Yang et al., 2002). 

 Πιο συγκεκριμένα οι τοξικές επιδράσεις τους φαίνεται να είναι συνδεδεμένες 

με αλυσιδωτές αντιδράσεις βαθμιαίας αποχλωρίωσης σωματικών υγρών και 

σχηματισμού ελεύθερων ριζών, που επιδρούν σε υποκυτταρικές δομές. Ο 

σχηματισμός υπεροξειδίων και άλλων προϊόντων οξείδωσης των λιπιδίων έχει ως 

αποτέλεσμα την απενεργοποίηση πολλών ενζύμων και τη δυστροφία του συκωτιού. 

Επίσης έχει αποδειχτεί ότι οι χλωροφαινόλες έχουν ανοσοκατασταλτικό ρόλο, είναι 

νεφροτοξικές και επεμβαίνουν στο σχηματισμό του αίματος. Αποβάλλονται από τον 

οργανισμό κυρίως μέσω των ούρων, μερικώς σε ελεύθερη μορφή και μερικώς με τη 

μορφή θειικών και γλυκυρονιδιακών συμπλόκων (Rahman et al., 2007). 

 

Οι αλογονοφαινόλες είναι από τις ενώσεις που δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη 

βιοαποικοδομησιμότητά τους λόγω των καρκινογόνων και τοξικών ιδιοτήτων τους, 
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αλλά και γιατί συχνά αποτελούν πρόδρομες ενώσεις για το σχηματισμό των διοξινών 

(Boyd and Shelton, 1984). 

Μελέτες στη βιοαποικοδόμηση των αλογονωμένων αλειφατικών και 

αρωματικών ενώσεων οδηγούν στην ανίχνευση ποικιλίας ενζύμων και μηχανισμών 

αφαλογόνωσης (Janssen et al., 1994; Fetzner, 1998). Στα ζώα και τα ανώτερα φυτά οι 

ξενοβιωτικές ενώσεις αποικοδομούνται μέσω της Φάσης Ι (κυτόχρωμα Ρ-450) και της 

Φάσης ΙΙ (conjucation) που είναι ενζυμική διαδικασία. Το κυτόχρωμα Ρ-450 

θεωρείται ότι είναι υπεύθυνο για τη βιομετατροπή των παρασιτοκτόνων από τα 

μονοκύτταρα φύκη Chlorella sorokiniana και Chlorella fusca (Thies et al., 1996), 

ενώ η αποικοδόμηση του πολυαρωματικού benzo(a)pyrene σε χλωροφύκη του 

γλυκού νερού γίνεται με τη βοήθεια της διοξυγενάσης και οι μεταβολίτες έπειτα 

προσδένονται σε θειικά άλατα ή γλυκόζη (Warshawsky et al., 1990). Σε φύκη του 

γλυκού νερού η τρανσφεράση της γλουταθειόνης έχει επίσης ενοχοποιηθεί ότι παίζει 

σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό της ατραζίνης (Tang et al., 1998). Διάφοροι 

μηχανισμοί αφαλογόνωσης περιγράφονται από τους van Pee and Unversucht (2003) 

και παρουσιάζονται ακολούθως. 

 

2.2.1 Αφαλογόνωση 

2.2.1.1 Υδρολυτική Αφαλογόνωση 

 

 Η πρώτη αφαλογονάση βακτηριακής προέλευσης απομονώθηκε το 1960 από 

τον Jensen (1960). Αυτό το ένζυμο καταλύει την αποχλωρίωση του χλωρο-οξικού 

οξέος και του 2-χλωρο-προπιονικού οξέος. Παρόμοιες 2-αλογονο-οξικές (2-haloacid) 

αφαλογονάσες απομονώθηκαν και από άλλα βακτήρια, όπως Moraxella sp., 

Pseudomonas sp. και Xanthobacter autotrophicus (van der Ploeg et al., 1991). Η 2-

haloacid αφαλογονάση καταλύει την ηλεκτρονιόφιλη υποκατάσταση του αλογόνου 

από νερό προς σχηματισμό 

αλκοόλης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 

8. Κανένας άλλος συμπαράγοντας 

δεν απαιτείται για να λάβει χώρα 

αυτή η αντίδραση.  

C

Cl

+ H2O C

OH

+ HCl

Σχήμα 8. Υδρολυτική αφαλογόνωση 
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Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι ερευνώντας το ένζυμο στην 

Pseudomonas sp. CBS3 αποδείχτηκε ότι η προέλευση της υδροξυλομάδας είναι από 

το νερό και όχι από κάποιο μοριακό οξυγόνο (Muller et al., 1984). 

 

Σε αρωματικούς δακτυλίους όμως η 

υδρολυτική αφαλογόνωση ενεργοποιείται από το 

σχηματισμό του εστέρα του συνενζύμου Α. Το 

πρώτο βήμα στην αποικοδόμηση του 4-

chlorobenzoate (4-χλωρο-βενζοϊκού οξέος) είναι 

ο σχηματισμός 4-chloro-benzoyl-coenzyme A, 

που καταλύεται από μια λιγκάση. Το δεύτερο 

βήμα καταλύεται από την 4-chloro-benzoyl-

coenzyme A αφαλογονάση και η υδρόλυση του 4-

chloro-benzoyl-coenzyme A από μια 

θειοεστεράση (Σχήμα 9) (Luo et al., 2001).  

 

 

 

2.2.1.2 Θειολυτική Αφαλογόνωση 
 

Μεθυλοτροφικά βακτήρια, όπως Methylophilus sp., Methylobacterium sp. και 

Hyphomicrobium sp., που απομονώθηκαν με διχλωρομεθάνιο ως υπόστρωμα, 

παράγουν μια glutathione S-transferase (S-τρανσφεράση της γλουταθειόνης), που 

καταλύει το σχηματισμό του ασταθούς ενδιαμέσου S-chloromethyl glutathione. Το 

τελευταίο υδρολύεται προς σχηματισμό γλουταθειόνης, υδροχλωρίου και 

φορμαλδεΰδης (Σχήμα 10) (Leisinger et al., 1994; Marsh and Ferguson, 1997; Gisi et 

al., 1998) 
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Σχήμα 10. Θειολυτική αφαλογόνωση του διχλωρομεθανίου (van Pee and Unversucht, 2003) 
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Σχήμα 9. Υδρολυτική 
αφαλογόνωση του 4-χλωρο-
βενζοϊκού οξέος (4-CBA) (Luo 
et al., 2001) 
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2.2.1.3 Αφυδραλογόνωση 
 

Τα δύο πρώτα βήματα 

στην αποικοδόμηση του lindane 

(γ-εξαχλωρο-κυκλοεξάνιο) από 

την Pseudomonas paucimobilis 

καταλύονται από μια 

αφυδραλογονάση. Η αποβολή 

του υδροχλωρικού οξέος που 

καταλύεται από το παραπάνω 

ένζυμο οδηγεί στο σχηματισμό 

ενός διπλού δεσμού (Σχήμα 11) 

(Imai et al., 1991). 

 

2.2.1.4 Ενδομοριακή Υποκατάσταση 
 

Οι haloalkohol αφαλογονάσες (γνωστές 

και ως halohydrin αφαλογονάσες ή και 

halohydrin hydrogen-halide λυάσες), που 

απομονώθηκαν από Arthrobacter sp., 

καταλύουν την ενδομοριακή ηλεκτρονιόφιλη 

υποκατάσταση ενός αλογόνου από μια 

γειτονική λειτουργική υδροξυλιομάδα προς 

σχηματισμό halohydrins, ώστε τελικά να 

δώσουν εποξείδια (Σχήμα 12) (van Hylckama 

Vlieg and Janssen, 1991). 

 

 

2.2.1.5 Αφαλογόνωση με Ενυδάτωση 
 

Σε βακτήρια που απομονώθηκαν σε 3-χλωρο-ακρυλικό οξύ, ως υπόστρωμα, 

ανιχνεύτηκαν δύο αφαλογονάσες. Σε αυτήν την περίπτωση οι αντιδράσεις 

αφαλογόνωσης που καταλύονται από αυτά τα δύο ένζυμα οδηγούν στην προσθήκη 

ενός μορίου νερού σε ένα διπλό δεσμό, σχηματίζοντας ένα ασταθές ενδιάμεσο από το 
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Σχήμα 11. Αφυδραλογόνωση του lindane (Imai et al., 
1991). 
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οποίο σχηματίζεται η ημιαλδεΰδη του μαλονικού οξέος (Σχήμα 13) (van Hylckama 

Vlieg and Janssen, 1991). 

 

2.2.1.6 Αφαλογόνωση με Mεταφορά Mεθυλίου 
 

Η αφαλογόνωση με μεταφορά 

μεθυλίου απαντάται μόνο σε αερόβια και 

αυστηρά αναερόβια μεθυλοτροφικά 

βακτήρια, που χρησιμοποιούν 

χλωρομεθάνιο ή διχλωρομεθάνιο ως 

μοναδική πηγή άνθρακα (Vannelli et al., 

1998). Οι Coulter et al. (1999), 

περιγράφουν μια μεθυλοτρανσφεράση που 

περιέχει ενωμένο ένα άτομο κοβαλτίου. 

Έτσι η αφαλογόνωση λαμβάνει χώρα με οξείδωση του cob(II)alamin σε 

cob(III)alamin με μεθυλίωση από αλογονομεθάνιο, ενώ ανάγεται με απομεθυλίωση, 

όπου δέκτης της μεθυλομάδας είναι κάποιο ιόν αλογόνου ή δισουλφιδικό ιόν  (Σχήμα 

14). 

 

2.2.1.7 Οξειδωτική Aφαλογόνωση 
 

Τέτοιες αντιδράσεις απαντώνται στην αποικοδόμηση αλειφατικών και 

αρωματικών ενώσεων. Αυτές oι αντιδράσεις καταλύονται από μονοοξυγενάσες, που 

διαθέτουν πληθώρα υποστρωμάτων, όπως methane μονοξυγενάση από 

Methylococcus capsulatus ή Methylococcus trichosporum (Fox et al., 1990), αλλά και 
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Σχήμα 13. Αφαλογόνωση με ενυδάτωση (van Hylckama Vlieg and Janssen, 1991) 

E---cob(II)alamin

E---CH3cob(III)alamin

CH3X

X-

CH3Y

Y-

Σχήμα 14. Αφαλογόνωση του 
χλωρομεθανίου. Χ: Cl, Br, I και Υ: Cl,  
Βr, I ή ΗS (Coulter et al. (1999) 
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από διοξυγενάσες, όπως η 4-

χλωροφαινυλοξική διοξυγενάση από την 

Pseudomonas sp. CBS3 (Σχήμα 15) 

(Schweizer et al., 1987). 

Lignin και manganese περοξειδάσες 

από βασιδιομύκητες Phanerochaete 

chrysosporium βρέθηκε να καταλύουν 

την οξειδωτική αφαλογόνωση της 

πεντάχλωροφαινόλης προς σχηματισμό 

τετράχλωρο-1,4-βενζοκινόνη (Reddy 

and Gold, 2001).  

 

 

2.2.1.8 Αναγωγική Aφαλογόνωση 

2.2.1.8.1 Αερόβια Aναγωγική Aφαλογόνωση 

 

Κατά την αποικοδόμηση της 

πενταχλωροφαινόλης από το στέλεχος 

Sphingomonas chlorophenolica κάτω 

από αερόβιες συνθήκες παράγεται 

τετραχλωροϋδροκινόνη ως 

αποτέλεσμα της κατάλυσης της 

αντίδρασης από υδροξυλάση της 

πενταχλωροφαινόλης (μια 

μονοξυγενάση). Η 

τετραχλωροϋδροκινόνη που 

σχηματίζεται αφαλογονώνεται προς 

τριχλωροϋδροκινόνη με αναγωγική 

αφαλογόνωση που καταλύεται από την 

αφαλογονάση της 

τετραχλωροϋδροκινόνης (Σχήμα 16) 

(Kiefer et al., 2002). Παρόμοιες αντιδράσεις αφαλογόνωσης της 

CH2

C

OHO

Cl

+   O2   +   NADH   +    H+

4-chlorophenylacetate
    3,4 dioxygenase

CH2

C

OHO

OH
Cl H

OH

- HCl

CH2

C

OHO

OH

OH

Σχήμα 15. Οξειδωτική αφαλογόνωση του 
4-χλωροφαινυλοξικού οξέος (Schweizer et 
al., 1987). 

OH

OH

Cl

Cl

Cl

Cl

+ GSH
- HCl

OH

O

Cl

Cl

Cl

H

SG
-S

CH2

Enzyme

OH

OH

Cl

Cl

Cl

H

+    GS-S-CH2

Enzyme

+ GSH

-S
CH2

Enzyme +   GS-SG

Σχήμα 16. Αναγωγική αφαλογόνωση 
τετραχλωροϋδροκινόνης υπό αερόβιες συνθήκες 
(Kiefer et al., 2002) 
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τετραχλωροϋδροκινόνης απαντώνται και στους μύκητες Phanerochaete 

chrysosporium (Reddy and Gold, 2001). Η αφαλογονάση της 

τετραχλωροϋδροκινόνης ανήκει στην οικογένεια της S-transfera glutathione, όπως 

δηλαδή το ένζυμο που απαντάται στην αφαλογόνωση του διχλωρομεθανίου (Σχήμα 

10).  

Lignin peroxidases από μύκητες, όπως ο Phanerochaete chrysosporium, 

μπορούν να καταλύσουν αντιδράσεις αναγωγικής αφαλογόνωσης του 

τετραχλωράνθρακα μέσω ενός μηχανισμού που περιλαμβάνει την οξείδωση της 

veratryl αλκοόλης, σχηματίζοντας το αντίστοιχο κατιόν της. Αυτή η ρίζα ανάγεται 

από οξαλοοξικό οξύ και το εναπομένον ηλεκτρόνιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

κατάλυση αναγωγικών αντιδράσεων όπως η αναγωγική αφαλογόνωση του 

τετραχλωράνθρακα (Shah et al., 1993).  

Ένας άλλος τύπος αναγωγικής αφαλογόνωσης καταλύεται από ένζυμα που 

εξαρτώνται από NADH, όπως η αναγωγάση του μαλονικού οξέος, που έχει 

απομονωθεί σε πολλά στελέχη Pseudomonas και Ralstonia eutropha (Muller et al., 

1996). 

 

2.2.1.8.2 Αναερόβια Aναγωγική Aφαλογόνωση 
 

Στη halorespiration, η αναγωγική 

αφαλογόνωση συνδέεται με μεταβολισμό για 

απόκτηση ενέργειας. Μία αλογονωμένη 

ένωση, όπως το τετραχλωροαιθένιο και το 

τριχλωροαιθένιο, λειτουργεί ως τελικός 

ηλεκτρονιοδέκτης κατά την οξείδωση ενός 

πλούσιου σε ηλεκτρόνια υποστρώματος, όπως 

είναι το υδρογόνο ή ένα οργανικό υπόστρωμα 

(Schumacher et al., 1997; Wohlfarth and 

Diekert, 1997). Οι αναγωγικές αφαλογονάσες, 

που απομονώθηκαν σε Dehalococcoides 

ethenogenes ή Desulfobacterium dehalogans  

καταλύουν τις αντιδράσεις που περιέχουν ένα 

cobalamin συμπαράγοντα ή συμπλέγματα 

σιδήρου-θείου (Σχήμα 17) (van de Pas et al., 1999; Magnuson et al., 2000) 

Σχήμα 17. Αναγωγική αφαλογόνωση 
του τετραχλωροαιθενίου υπό 
αναερόβιες συνθήκες (van Pee and 
Unversucht, 2003) 
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Cl Cl
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Η αφαλογόνωση (οποιαδήποτε από 

τις παραπάνω κατηγορίες) ενισχύει άμεσα 

τη σύνθεση ΑΤΡ. Πιο συγκεκριμένα 

ενισχύει τη μεταφορά πρωτονίων κατά 

μήκος της κυτταρικής μεμβράνης και το 

σχηματισμό μιας πρωτονιακής διαβάθμισης 

(ΑΤΡαση), που οδηγεί στη σύνθεση του 

ΑΤΡ. Αυτή η θεωρία των Mohn & Tiedje 

(1992) παρουσιάζεται στο Σχήμα 18. 

 

 

2.2.2 Μονοπάτια Bιοαποικοδόμησης Aλογονοφαινολών 
 

Οι Chaudhry and Chapalamadugu (1991) αναφέρουν ότι υπάρχουν 

μικροοργανισμοί που έχουν τη δυνατότητα, εκτός της αφαλογόνωσης, να 

βιοαποικοδομήσουν πλήρως αυτές τις τοξικές ενώσεις και παρουσιάζουν τα 

μονοπάτια αποικοδόμησης των 2- και 4- χλωροφαινολών από βακτήρια (Σχήματα 19 

και 20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 18. Μοντέλο που εξηγεί πώς μια πρωτονιακή διαβάθμιση μπορεί να συνδέει την 
αναγωγική αφαλογόνωση με τη σύνθεση ΑΤΡ στο μιτοχόνδριο. 3CB: 3-chlorobenzoate, 
Bz: benzoate; DCl: dechlorinating enzyme; FDH: formate dehydrogenase. H FDH σε 
συνδυασμό με το DCl ενισχύουν τη μεταφορά πρωτονίων από τη μια μεριά μιας 
βιομεμβράνης στην άλλη. Έτσι δημιουργείται μια πρωτονιακή διαβάθμιση (protein motive 
force), που ενισχύει τη σύνθεση του ΑΤΡ με τη βοήθεια της ΑΤΡάσης (Mohn and Tiedje, 
1992). 
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Σχήμα 19. Αποικοδόμηση της 2-χλωροφαινόλης από το στέλεχος Pseudomonas sp. B13 
(Chaudhry and Chapalamadugu, 1991) 
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Σχήμα 20. Αποικοδόμηση της 4-χλωροφαινόλης από το στέλεχος Pseudomonas sp. B13 
(Chaudhry and Chapalamadugu, 1991) 
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Οι van Hylckama Vlieg et al. (2000) βελτίωσαν αισθητά το μονοπάτι των 

Chaudhry & Chapalamadugu (1991), αφού βρήκαν τρεις εναλλακτικές κατευθύνσεις 

για το ακυλοχλωρίδιο που σχηματίζεται. Η μία είναι η υδρόλυση, όπως 

παρουσιάστηκε το 1991, η δεύτερη επιλογή είναι η αντίδραση του ακυλοχλωριδίου με 

πυρηνόφιλα, οδηγώντας στην απενεργοποίηση του ενζύμου 2,3-διοξυγενάση (NucH), 

ενώ η τρίτη επιλογή είναι η κυκλοποίηση που μπορεί να οδηγήσει στο dead end 

προϊόν 2-pyrone-6-carboxylate. Σχηματικά οι τρεις αυτές επιλογές αποικοδόμησης 

της 2-χλωροφαινόλης απεικονίζονται στο Σχήμα 21. 

Σχήμα 21. Μονοπάτι βιοαποικοδόμησης της 2-χλωροφαινόλης από το 
βακτήριο Pseudomonas putida GJ31 (van Hylckama Vlieg et al., 2000) 
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2.3 Βιοαποικοδόμηση Νιτροφαινολών 
 

Οι νιτροαρωματικές ενώσεις είναι κοινοί ρυπαντές λόγω της ευρείας χρήσης 

τους σε βιομηχανικές και αγροχημικές εφαρμογές (Keith and Telliard, 1979). 

Χρησιμοποιούνται για παρασκευές εκρηκτικών, παρασιτοκτόνων, μυκητοκτόνων, 

πλαστικών, φαρμακευτικών, πετρελαϊκών προϊόντων, καθώς επίσης και σε βαφές 

(Yinon, 1990). Τα βιοχημικά μονοπάτια αποικοδόμησής τους είναι ευρέως 

διαδεδομένα σε βακτήρια (Spain, 1995). Το σίγουρο είναι ότι πρόκειται για μη 

πολικές ουσίες, τοξικές, μεταλλαξογόνες και καρκινογόνες, που δύσκολα 

μετατρέπονται σε ανόργανα στοιχεία (Gong et al., 2001; Paca et al., 2005). Η υψηλή 

διαλυτότητά τους, καθώς και το γεγονός ότι μπορεί να μετατραπούν σε ακόμα 

τοξικότερα ενδιάμεσα τις καθιστά πολύ επικίνδυνες, γι αυτό και η μελέτη της 

αποικοδόμησής τους είναι πολύ σημαντική (Ye et al., 2004). 

 

Οι νιτροαρωματικές ενώσεις εμφανίζουν διάφορα βιοχημικά μονοπάτια 

αποικοδόμησης ακολουθώντας διαφορετικούς μηχανισμούς. Ο πυρηνόφιλος 

μηχανισμός των π ηλεκτρονίων, σε συνδυασμό με τις νιτροομάδες, που είναι δέκτες 

ηλεκτρονίων εμποδίζουν την άμεση προσβολή τους από οξυγενάσες, αλλά 

επιτρέπουν την αναγωγή τους (Rieger et al., 1999). Επίσης σε αναερόβιες συνθήκες 

μετατρέπονται σε αμίνες –δότες ηλεκτρονίων-, που εμποδίζουν την περαιτέρω 

προσβολή τους από αναερόβιους μικροοργανισμούς (McCormick et al., 1976). Αυτοί 

είναι μερικοί από τους λόγους που οι νιτροαρωματικές ενώσεις ανθίστανται στην 

αποικοδόμηση ή καταλήγουν στο περιβάλλον ως αμίνες. 

 

Τα βακτήρια εμφανίζονται να έχουν αναπτύξει διάφορες στρατηγικές για να 

αποικοδομήσουν τις νιτροαρωματικές ενώσεις σε αερόβιες συνθήκες (Marvin-

Sikkema and de Bont, 1994; Nishino et al., 2000): 

 αντικατάσταση της νιτροομάδας στο φαινολικό δακτύλιο με οξυγόνο 

(dioxygenation), με ταυτόχρονη απελευθέρωσή της με τη μορφή νιτρώδους 

άλατος και παραγωγή διυδροξυ ενδιάμεσων προϊόντων (Σχήμα 22) 

 αντικατάσταση της νιτροομάδας με οξυγόνο  (monoxygenation) παράγοντας 

εποξείδια (Σχήμα 23) 

 σχηματισμός ενυδατωμένων συμπλόκων Meisenheimer (Σχήμα 24) 
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 μερική αναγωγή της νιτροομάδας σχηματίζοντας υδροξυαμινοβενζένια με 

ταυτόχρονη απελευθέρωση αμμωνίας. Ακολούθως τα υδροξυαμινοβενζένια 

μετατρέπονται σε κατεχόλες απαλείφοντας ένα μόριο αμμωνίας (Σχήμα 25). 
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Σχήμα 23. Απομάκρυνση της νιτροομάδας των 2- και 4- 
νιτροφαινολών από βακτήρια (monoxygenation) (Nishino et al., 2000) 
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Σχήμα 22.  Απομάκρυνση της νιτροομάδας των αρωματικών ενώσεων από βακτήρια 
με αναγωγικές αντιδράσεις (dioxygenation) (Nishino et al., 2000) 
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Σχήμα 24. Απομάκρυνση της νιτροομάδας από βακτήρια με μερική αναγωγή σε υδροξυλαμίνες 
(Nishino et al., 2000) 
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Ενώ οι νιτροαρωματικές ενώσεις είναι πιο επιδεκτικές σε οξυγόνωση κάτω 

από αερόβιες συνθήκες (Rieger and Knackmuss, 1995), λόγω της πυρηνόφιλης 

συμπεριφοράς, οι μικροοργανισμοί είναι ικανοί να μετατρέπουν το νιτροαρωματικό 

δακτύλιο σε ενδιάμεσα προϊόντα με ένα ή/και δύο υδροξύλια, απαραίτητα για τη 

σχάση του δεσμού. Ακολούθως με τη δράση μιας διοξυγενάσης παρουσία ΝΑDPH 

είτε μέσω του ortho μονοπατιού (μεταξύ των δύο υδροξυλομάδων) είτε μέσω του 

meta μονοπατιού (στο δεσμό που πρόσκειται στο ένα υδροξύλιο) λαμβάνει χώρα η 

σχάση του δεσμού (Nishino et al., 2000).  

 

Κάποιοι παράγοντες που επηρεάζουν τη βιοαποικοδομησιμότητα των 

νιτροαρωματικών ενώσεων είναι οι ακόλουθοι: 

 το είδος του μικροοργανισμού και οι μεταβολικές ικανότητες που έχει 

(Nishino et al., 2000; Peres and Agathos, 2000) 

 η θέση της νιτροομάδας στον αρωματικό δακτύλιο (Walia et al., 2003) 

 η αρχική συγκέντρωση της νιτροαρωματικής ένωσης (Paca et al., 2005) 
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Σχήμα 25. Απομάκρυνση της νιτροομάδας του πικρικού οξέος από βακτήρια με αναγωγική 
διάσπαση (Nishino et al., 2000) 
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 η διαδικασία που ακολουθείται για τη βιοαποικοδόμηση [συνεχής ή σε 

παρτίδες (Peres et al., 1999)] 

 η μορφή και η ποσότητα του βιοκαταλύτη [κύτταρα σε καλλιέργεια, 

ακινητοποιημένα κύτταρα, ένα ή περισσότερα είδη μαζί, (Peres et al., 1999)] 

 η παρουσία μιας ή/και περισσότερων νιτροαρωματικών ενώσεων (Paca et al., 

2005)  

 απουσία ή παρουσία οξυγόνου, καθώς και τα επίπεδα του διαλυμένου 

οξυγόνου στο μέσο καλλιέργειας (Nishino et al., 2000) 

 παρουσία συμμεταβολιτών (Peres and Agathos, 2000) 

 

Μεταξύ των νιτροαρωματικών ενώσεων, η βιοαποικοδόμηση των μονο-

νιτροφαινολών είναι σχετικά πιο διαδεδομένη στους μικροοργανισμούς.  

 

Η 2-νιτροφαινόλη έχει το απλούστερο βιοχημικό μονοπάτι αποικοδόμησης. 

Στο στέλεχος Pseudomonas putida B2, το μονοπάτι αποικοδόμησης έχει καθοριστεί 

αρχικά με την προσβολή της 2-νιτροφαινόλης από μια μονοξυγενάση, σχηματίζοντας 

κατεχόλη και νιτρώδες άλας, ενώ περαιτέρω αποικοδόμηση λαμβάνει χώρα με τη 

δράση της 1,2 διοξυγενάσης μέσω του ortho μονοπατιού (Σχήμα 26) (Zeyer et al., 

1985). 

 

Η 3-νιτροφαινόλη στο ίδιο στέλεχος ακολουθεί εντελώς διαφορετικό 

βιοχημικό μονοπάτι για την αποικοδόμησή της. Ακολουθεί ένα αναγωγικό μονοπάτι 

που τη μετατρέπει σε 3-υδροξυαμινοφαινόλη, ώσπου να γίνει η σχάση του δεσμού 

1,2,4 benzentriol (Meulenberg et al., 1996). Ένα παρόμοιο μονοπάτι έχει αναφερθεί 

και στο στέλεχος Ralstonia eutropha JMP134, όπου η 3-νιτροφαινόλη 

χρησιμοποιείται ως μοναδική πηγή αζώτου και άνθρακα (Σχήμα 26) (Schenzle et al., 

1997). 

 

Η 4-νιτροφαινόλη αποικοδομείται μέσω τριών διαφορετικών (monoxygenase) 

μονοπατιών, παράγοντας διαφορετικά ενδιάμεσα προϊόντα. Το κύριο μονοπάτι 

αποικοδόμησης στο στέλεχος Moraxella sp. λαμβάνει χώρα μέσω του σχηματισμού 

υδροκινόνης από τη 4-νιτροκατεχόλη. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη για την 

παράλληλη μετατροπή της υδροκινόνης ή της 4-νιτροκατεχόλης σε 1,2,4-benzentriol, 

μέσω κάποιου κεντρικού μονοπατιού (Spain and Gibson, 1991). Στα στελέχη 
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Ralstonia sp. SJ98, Arthrobacter protophormiae RKJ100 και Burkholderia cepacia 

RKJ200 τα ενδιάμεσα προϊόντα της υδροκινόνης και της 4-νιτροκατεχόλης 

παρεμποδίζουν την αποικοδόμηση της 4-νιτροφαινόλης.  

 

Άλλα μονοπάτια αποικοδόμησης, που εμπλέκουν τις μονοξυγενάσες, είναι η 

υδροξυλίωση είτε της 2- είτε της 3- θέσης, σχηματίζοντας 4-nitroresorcinol ή 4-

νιτροκατεχόλη (Σχήμα 26). Ένα παρόμοιο μονοπάτι έχει αναφερθεί και στο Bacillus 

sphaericus JS905 (Kadiyala and Spain, 1998), όπου η 4-νιτροκατεχόλη αποτελεί το 

ενδιάμεσο προϊόν. 
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Σχήμα 26. Βιοχημικά μονοπάτια αποικοδόμησης των μονο-νιτροφαινολών (Nishino et al., 2000) 
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2.4 Βιοαποικοδόμηση Μεθυλφαινολών 
 

Οι αλκυλιωμένες φαινόλες είναι συχνοί ρυπαντές του εδάφους. Μια κύρια πηγή 

είναι το κρεοσότο, το οποίο απαντάται κυρίως στην επεξεργασία του ξύλου. Άλλη 

πηγή αποτελούν χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, καθώς και τα ορυχεία. Το 

μεγάλο πρόβλημα αυτών των φαινολικών ενώσεων είναι ότι είναι ιδιαίτερα διαλυτές 

στο νερό, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τις υπόγειες πηγές, καθώς και τις 

απορροές αυτών.  

 

Οι μεθυλιωμένες ενώσεις είναι κοινοί ρυπαντές λόγω της ευρείας χρήσης τους 

σε πληθώρα βιομηχανικών εφαρμογών. Η para-μεθυλφαινόλη (αλλιώς p-κρεσόλη) 

χρησιμοποιείται ως απολυμαντικό και μυκητοκτόνο στην παρασκευή συνθετικών 

ρητινών, σε διαλύματα που χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση φωτογραφιών καθώς 

επίσης και ως εκρηκτικό (Tallur et al., 2006). Η para-μεθυλφαινόλη είναι πολύ τοξική 

και διαβρωτική, ενώ απενεργοποιεί το νευρικό σύστημα (D'Ari and Barker, 1985).  

 

Γενικά οι μικροοργανισμοί αποικοδομούν την para-μεθυλφαινόλη μέσω δύο 

βασικών μονοπατιών. Σύμφωνα με το ένα πρώτα λαμβάνει χώρα η υδροξυλίωση του 

δακτυλίου παράγοντας 4-μεθυλκατεχόλη, η οποία θα αποτελέσει το υπόστρωμα για 

την περαιτέρω σχάση του δακτυλίου από τη διοξυγενάση (Bayly et al., 1966; Hopper, 

1978). Στο δεύτερο μονοπάτι αρχικά προσβάλλεται η μεθυλομάδα, η οποία και 

μετατρέπεται οξειδούμενη σε καρβοξυλομάδα (Dagley and Patel, 1957; Hopper and 

Taylor, 1975; Jones et al., 1993).  

Το στέλεχος Bacillus sp. PHN1 σύμφωνα με τους Tallur et al., (2006), 

ακολουθεί ένα διαφορετικό μονοπάτι βιοαποικοδόμησης. Σύμφωνα με αυτό η p-

κρεσόλη υφίστανται οξείδωση της μεθυλομάδας της και μετατρέπεται σε 4-

υδροξυβενζοϊκό οξύ, όπως ακριβώς συμβαίνει και στους περισσότερους 

μικροοργανισμούς. Η διαφορά έγκειται στην περαιτέρω μεταβολή του 4-

υδροξυβενζοϊκού οξέος, το οποίο μεταβολίζεται σε πρωτοκατεχουικό οξύ στα 

περισσότερα είδη, ενώ στο Bacillus μεταβολίζεται σε gentisic acid. Το προτεινόμενο 

βιοχημικό μονοπάτι κατά τους Tallur et al. (2006) είναι αυτό που παρουσιάζεται στο 

παρακάτω Σχήμα 27.  
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Σχήμα 27. Βιοχημικό μονοπάτι βιοαποικοδόμησης p-κρεσόλης από το στέλεχος Bacillus sp. 
PHN (Tallur et al., 2006) 
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Β. Βιοενεργητική στη Βιοαποικοδόμηση 

3. Ενέργεια 

3.1 Ορισμός Ενέργειας Δεσμού στα Διατομικά Μόρια 

 

 Έστω ο σχηματισμός του διατομικού μορίου ΑΒ: 

 

Α(g) + Β(g)  ΑΒ(g) 

 

Καθώς τα άτομα Α και Β πλησιάζουν μεταξύ τους για να σχηματίσουν το 

δεσμό Α-Β η δυναμική ενέργεια του συστήματος μεταβάλλεται, σα συνάρτηση της 

απόστασης r των πυρήνων των δύο ατόμων, κατά τρόπο ανάλογο προς αυτόν που 

δείχνει η καμπύλη του παρακάτω Σχήματος 28: 

 

Μια τέτοια καμπύλη ερμηνεύεται ως εξής: κατά την προσέγγιση των ατόμων 

Α και Β, η πυκνότητα του ηλεκτρονιακού νέφους στο χώρο μεταξύ των δύο πυρήνων 

μεγαλώνει και οι ελκτικές δυνάμεις που ασκούνται πάνω σε αυτό, από τους δύο 

πυρήνες, τείνουν να επικρατήσουν. Αυτό φυσικά συνεπάγεται ελάττωση της 

δυναμικής ενέργειας του συστήματος. Αν τώρα οι πυρήνες των ατόμων Α και Β 

πλησιάσουν πάλι μεταξύ τους, τότε υπερισχύουν οι απωστικές δυνάμεις Coulomb και 

η δυναμική ενέργεια του συστήματος αυξάνει. Η σταθερότερη κατάσταση του 

Σχήμα 28. Καμπύλη ενέργειας για δύο άτομα Η που σχηματίζουν χημικό δεσμό 
(Κλούρας, 1999) 
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συστήματος είναι εκείνη, για την οποία η ενέργεια γίνεται ελάχιστη. Στην κατάσταση 

αυτή (κατάσταση ισορροπίας) η επικράτηση των ελκτικών δυνάμεων οδηγεί στο 

σχηματισμό χημικού δεσμού, δηλαδή στη δημιουργία του μορίου ΑΒ. Η ενέργεια De, 

που αντιστοιχεί στην κατάσταση ισορροπίας, ονομάζεται ενέργεια δεσμού, ενώ η 

απόσταση re, ανάμεσα στους δύο πυρήνες, μήκος δεσμού. Η ενέργεια δεσμού 

αποτελεί μέτρο της ισχύος του δεσμού. 

 

3.2 Διαφορά Ενέργειας Δεσμού από Ενέργεια Διάστασης 
 

Η ενέργεια διάστασης ενός διατομικού μορίου ορίζεται ως η ενέργεια που 

απαιτείται για την αντίδραση: 

 

ΑΒ(g)  A(g) + B(g) 

 

Η αντίδραση αυτή είναι ακριβώς αντίθετη της αντίδρασης σχηματισμού του 

μορίου ΑΒ(g) και επομένως θα περίμενε κανείς η ενέργεια διάστασης να είναι 

απόλυτα ίση με την ενέργεια δεσμού. Στην πραγματικότητα όμως η ενέργεια 

διάστασης είναι λίγο μικρότερη από την ενέργεια δεσμού. Κι αυτό, γιατί στον 

υπολογισμό της ενέργειας, που απελευθερώνεται κατά το σχηματισμό ενός 

διατομικού μορίου, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την ενέργεια μηδενικού 

σημείου, που οφείλεται στις δονήσεις των μορίων και ισούται με ½ hv, όπου h η 

σταθερά του Plank και v η συχνότητα. Επομένως: 

 

Ενέργεια δεσμού = Ενέργεια διάστασης + Ενέργεια δονήσεων 

 

Η ποσότητα ½ hv για όλα τα διατομικά μόρια είναι μικρότερη από εκείνη του 

Η2 (25 kJ/mol), επειδή η συχνότητα v ελαττώνεται γρήγορα με αύξηση της ατομικής 

μάζας. Έτσι, η διαφορά ανάμεσα στην ενέργεια δεσμού και στην ενέργεια διάστασης 

θεωρείται συνήθως αμελητέα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, στις περιπτώσεις 

διατομικών μορίων, οι τιμές της ενέργειας διάστασης να χρησιμοποιούνται σαν τιμές 

ενέργειας δεσμού. 

Οι ενέργειες διάστασης προσδιορίζονται με φασματοσκοπικές μεθόδους. 

Προσδιορίζονται όμως και από θερμοδυναμικά δεδομένα. Στην περίπτωση αυτή 
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ονομάζονται ενθαλπίες διάστασης και επειδή αναφέρονται σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος (25 οC = 298 K) συμβολίζονται με το ΔΗ298. 

 

3.3 Ενέργεια Δεσμού σε Πολυατομικά Μόρια Τύπου ΑΧn 

 

Τα μόρια αυτού του τύπου περιέχουν ενός μόνον είδους δεσμούς, Α-Χ. Έστω 

για παράδειγμα το Η2Ο με τις ακόλουθες τρεις διαστάσεις: 

 

Η2Ο(g)  H(g) + OH(g)             ΔΗ298 = 499 kJ/mol 

 

                            OH(g)  H(g) + O(g)                ΔΗ298 = 428 kJ/mol 

 

                          H2Ο(g)  2H(g) + O(g)              ΔΗ298 = 927 kJ/mol 

 

Παρατηρούμε ότι για τις δύο πρώτες αντιδράσεις, ενώ κάθε φορά διασπάται 

ένας και του αυτού είδους δεσμός (Ο-Η), οι απαιτούμενες ενέργειες διαφέρουν. Πώς 

θα ορισθεί λοιπόν η ενέργεια του δεσμού Ο-Η; Στις περιπτώσεις αυτές σα μέτρο της 

ισχύος του δεσμού χρησιμοποιείται η λεγόμενη μέση ενέργεια δεσμού, η οποία 

ορίζεται ως ο αριθμητικός μέσος όλων των επιμέρους ενεργειών διάστασης. 

 

3.4 Ενέργειες Δεσμών Όταν στο Μόριο Υπάρχουν Περισσότερα 
από ένα Είδη Δεσμών 

   

Έστω για παράδειγμα η διάσταση της υδραζίνης, Η2Ν-ΝΗ2, το μόριο της 

οποίας περιέχει δύο διαφορετικά είδη δεσμών, Ν-Η και Ν-Ν 

 

Η2Ν-ΝΗ2(g)  2N(g) + 4H(g)      ΔΗ298 = 1724 kJ/mol 

 

 Επειδή η ενέργεια αυτή δαπανάται για τη διάσπαση τεσσάρων δεσμών Ν-Η 

και ενός δεσμού Ν-Ν, θα ισχύει: 

 

1724 kJ/mol = 4ΔΗ298(Ν-Η) + ΔΗ298(Ν-Ν) 
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Όμως δεν υπάρχουν πειραματικά δεδομένα για τις τιμές ΔΗ των επιμέρους 

διαστάσεων. Έτσι για τον υπολογισμό τους καταφεύγουμε σε έμμεσες και 

προσεγγιστικές μεθόδους. 

Πρώτα πρέπει λοιπόν να υπολογίσουμε τη μέση ενέργεια δεσμού Ν-Η, με 

τρόπο ανάλογο με αυτόν που περιγράφηκε παραπάνω για το νερό και έπειτα να γίνει 

δυνατός ο υπολογισμός της ενέργειας του δεσμού Ν-Ν. 

 

3.5 Παράγοντες από τους Οποίους Εξαρτώνται οι Ενέργειες των 
Δεσμών 

  

Η ενέργεια του δεσμού εξαρτάται κυρίως από τρεις παράγοντες: το μήκος του 

δεσμού, την πολικότητα του δεσμού και την τάξη του δεσμού (απλός, διπλός, 

τριπλός). 

 

Οι επιδράσεις του μήκους του δεσμού και της πολικότητας του δεσμού δεν 

ξεχωρίζουν πάντα εύκολα, επειδή οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται μεταξύ τους. 

Πάντως η επίδραση της πολικότητας πάνω στην ενέργεια ενός δεσμού γίνεται 

φανερή, αν συγκρίνουμε τις ενέργειες δεσμών που έχουν το ίδιο μήκος (Σχήμα 29), 

για παράδειγμα Η-Cl (ΔΗ298 = 431 kJ/mol) και Η-S (ΔΗ298 = 347 kJ/mol) ή Η-Br 

(ΔΗ298 = 366 kJ/mol) και Η-Se (ΔΗ298 = 276 kJ/mol). Είναι φανερό ότι όσο πιο 

πολικός είναι ένας δεσμός τόσο μεγαλύτερη ενέργεια απαιτείται για τη διάσπασή 

του. 

 

Η επίδραση του μήκους του δεσμού φαίνεται αν συγκριθούν οι ενέργειες των 

δεσμών Η-Η (ΔΗ298 = 435 kJ/mol), Cl-Cl (ΔΗ298 = 242 kJ/mol), Br-Br (ΔΗ298 = 195 

kJ/mol) και Ι-Ι (ΔΗ298 = 151 kJ/mol) (Σχήμα 29). Είναι φανερό ότι όσο μικρότερο 

είναι το μήκος του δεσμού τόσο μεγαλύτερη ενέργεια απαιτείται για τη διάσπασή 

του. 

 

Τέλος, η ενέργεια ενός δεσμού αυξάνει, καθώς αυξάνει η τάξη του δεσμού 

(Σχήμα 29). Τα όρια μέσα στα οποία κυμαίνονται οι μέσες ενέργειες δεσμών για 

συνηθισμένους απλούς, διπλούς και τριπλούς δεσμούς, είναι: 
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Ε-Ε: 125-505 ΚJ/mol 

 

E=E: 420-710 KJ/mol 

 

E≡E: 800-1090 KJ/mol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Βιοενεργητική  
 

 Η μελέτη της ροής και των μετατροπών της ενέργειας που συμβαίνουν στους 

ζωντανούς οργανισμούς καλείται βιοενεργητική. Γενικά το ποσό της ενέργειας, το 

οποίο ένας οργανισμός λαμβάνει (από την τροφή ή το φως του ήλιου στους 

αυτότροφους οργανισμούς), μετριέται και διαιρείται ως εξής: 

 στο ποσό που χρησιμοποιείται για την αύξηση των νέων ιστών  

 στο ποσό που χάνεται διαμέσου του θανάτου, των απορριμμάτων και στα 

φυτά με τη διαπνοή και τέλος 

 στο ποσό που χάνεται με τη μορφή της θερμότητας (μέσω της αναπνοής) 

 

Στο προηγούμενο Κεφάλαιο (Κεφάλαιο 3) έγινε λόγος για την ενέργεια που 

απαιτείται για τη διάσπαση του εκάστοτε δεσμού. Όμως από πού θα αντλήσει ο 

μικροοργανισμός στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτήν την ενέργεια; Ποιες είναι οι 

ενδεχόμενες πηγές ενέργειας; 

Σχήμα 29. Ενέργειες δεσμών (τιμές ∆Η298 σε kJ/mol) (Κλούρας, 1999) 
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 Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το μικροφύκος είναι ένας φωτοσυνθετικός 

μικροοργανισμός, οπότε το φως είναι γι’ αυτό μια πολύ σημαντική πηγή ενέργειας, 

αφού με τη βοήθεια του φωτοσυνθετικού του μηχανισμού μπορεί να μετατρέψει 

ανόργανες ουσίες (διοξείδιο του άνθρακα) σε οργανικό υλικό (ενέργεια) (αυτότροφος 

οργανισμός). Εναλλακτικά βέβαια έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί και ετερότροφα 

ή και μικτότροφα, καταναλώνοντας εξωγενώς παρεχόμενα υποστρώματα άνθρακα, 

αντί να τα παράγει το ίδιο μέσω του φωτοσυνθετικού του μηχανισμού.  

 

 Έτσι οι πιθανές πηγές ενέργειας του χλωροφύκους είναι οι ακόλουθες: 

 

 φωτεινή ακτινοβολία (προφανώς μαζί με διοξείδιο του άνθρακα) 

 μη κυκλική ροή ηλεκτρονίων-μη κυκλική φωσφορυλίωση 

 κυκλική ροή ηλεκτρονίων-κυκλική φωσφορυλίωση και 

 ψευδοκυκλική ροή ηλεκτρονίων-αντίδραση Mehler 

 εξωγενής πηγή άνθρακα 

 συμμεταβολισμός (cometabolism) και 

 διφασική ανάπτυξη (diauxic growth) 

 

Και με τις δύο αυτές περιπτώσεις (αυτοτροφία, ετεροτροφία), καθώς και με 

την περίπτωση του συνδυασμού τους (φωτοετεροτροφία-μικτοτροφία), το 

μικροφύκος έχει ως απώτερο σκοπό του την αποταμίευση της γλυκόζης, ώστε να 

καταβολιστεί μετά από τα μιτοχόνδρια με τη διαδικασία της κυτταρικής αναπνοής, 

που περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία στάδια:  

 

 τη γλυκόλυση: μετατροπή της γλυκόζης σε πυροσταφυλικό 

 τον κύκλο του Krebs: οξείδωση του πυροσταφυλικού προς διοξείδιο του 

άνθρακα και  

 την οξειδωτική φωσφορυλίωση, που είναι ο κύριος παραγωγός ενέργειας 

στο κύτταρο, αφού προσφέρει 30 μόρια ΑΤΡ για κάθε οξείδωση ενός 

μορίου γλυκόζης. 

 

Όλες αυτές οι πηγές ενέργειας έχουν σα σημείο αναφοράς ένα φωτοσυνθετικό 

οργανισμό (χλωροφύκος) σε φυσιολογικές συνθήκες ανάπτυξης. Υπάρχουν όμως και 

περιπτώσεις όπου το μικροφύκος βρίσκεται σε συνθήκες αβιοτικής καταπόνησης, 
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όπου ενεργοποιούνται και κάποιοι άλλοι μηχανισμοί για να αποσυμφορήσουν την 

κατάσταση, παρέχοντας με τον τρόπο τους ενέργεια (συνήθως πολύ μικρότερη από 

την αντίστοιχη της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης). Αυτοί οι μηχανισμοί είναι οι εξής: 

 

 εναλλακτική αναπνοή (μιτοχόνδριο) (alternative respiration) 

 χλωροαναπνοή (χλωροπλάστης) (chlororespiration) 

 παραγωγή υδρογόνου (χλωροπλάστης σε ανοξικές συνθήκες) 

 

Με αυτά τα δεδομένα είναι αξιοπρόσεκτο το πόσο γρήγορα ένας οργανισμός 

αποφασίζει ποιο είναι το πιο προσοδοφόρο ενεργειακά γι αυτόν μονοπάτι, ώστε να το 

ακολουθήσει.  

 

4.1 Παραγωγή Ενέργειας Μέσω του Φωτοσυνθετικού Μηχανισμού 

  

Φωτοσύνθεση είναι η φυσικοχημική διαδικασία μέσω της οποίας οι φυτικοί 

οργανισμοί χρησιμοποιούν την ηλιακή ενέργεια για να συνθέσουν οργανικές ενώσεις. 

Μέσω της φωτοσυνθετικής διαδικασίας η ηλιακή ενέργεια μετατρέπεται σε μια 

εκμεταλλεύσιμη από τη βιόσφαιρα μορφή χημικής ενέργειας, το ΑΤΡ, το οποίο στη 

συνέχεια «επενδύεται» στον κύκλο του Calvin για να μετατρέψει την ανόργανη ύλη 

(CO2) σε οργανική. Η μοναδική αυτή διαδικασία που επιτρέπει την ύπαρξη ζωής στον 

πλανήτη λαμβάνει χώρα στους χλωροπλάστες όλων των φυτικών οργανισμών. 

 

Η φωτοσύνθεση μπορεί να χωριστεί σε δύο στάδια: 

 Φωτεινές αντιδράσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν: 
 την παραγωγή του ισχυρού αναγωγικού NADPH 

 τον σχηματισμό του ATP, που είναι συζευγμένος με τη ροή των 

ηλεκτρονίων από το νερό στο NADP+ 

 την έκλυση Ο2, που είναι παραπροϊόν της φωτόλυσης του νερού 

 Σκοτεινές αντιδράσεις, οι οποίες χρησιμοποιούν το NADPH και το ATP 

για να μετατραπεί η ανόργανη ύλη (CO2) σε οργανική (υδατάνθρακες). 
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Χωροταξικά, ο 

φωτοσυνθετικός μηχανισμός 

εντοπίζεται στους χλωροπλάστες 

(Σχήμα 305). Η μετατροπή της 

ηλιακής ενέργειας σε μεταβολικά 

χρησιμοποιήσιμη μορφή γίνεται στις 

μεμβράνες των θυλακοειδών στους 

χλωροπλάστες. Η εσωτερική 

μεμβράνη των χλωροπλαστών 

αναδιπλώνεται σε ένα πολύπλοκο τρισδιάστατο δίκτυο στο οποίο μπορούν να 

διακριθούν δύο διαφορετικά δομικά στοιχεία. Περίπου το 80% της μεμβράνης 

αποτελείται από αυστηρά πακεταρισμένους δίσκους μεμβρανών (grana) με ένα 

κυλινδρικό σχήμα και διάμετρο περίπου 0,5 μm. Τα grana συνδέονται μεταξύ τους με 

μη πακεταρισμένες μεμβράνες στρώματος (θυλακοειδή στρώματος).  

 

Σήμερα είναι γνωστό ότι η φωτοσυνθετική μονάδα (Σχήμα 31) αποτελείται 

από τρία διακριτά σύμπλοκα χρωστικών/πρωτεϊνών: το φωτοσύστημα ΙΙ (PSII), με το 

σύμπλοκο συλλογής του φωτός (Light Harvesting Complex, LHCII), το 

φωτοσύστημα Ι (PSI) και το κυτόχρωμα b6/f  (cyt b6/f), καθώς και από μια συνθάση 

του ΑΤΡ. 

 
 

 Φωτοσύστημα ΙΙ 

Το PSII είναι ένα πολυπρωτεϊνικό σύμπλοκο, που αποτελείται από δύο 

διακριτά λειτουργικά ενζυμικά σύμπλοκα: το σύμπλοκο συλλογής φωτός (LHCII) και 

τον πυρήνα του PSII. 

Το σύμπλοκο LHCII περιέχει 6 περίπου πρωτεΐνες, με μοριακά βάρη 25-28 

kD και μόρια χλωροφύλλης a, χλωροφύλλης b και καροτενοειδών. Το σύμπλοκο 

LHCII εντοπίζεται περιφερειακά του PSII, συνδέει τις μεμβράνες των θυλακοειδών 

και ελέγχει την κατανομή της ενέργειας μεταξύ του PSII και του PSI. Το σύμπλοκο 

LHCII περιέχει σχεδόν όλη τη χλωροφύλλη b και το 50 % της χλωροφύλλης a του 

PSII.  

                                                 
5 http://kpe-kastor.kas.sch.gr/leaf/photos/chloroplast11.gif 

  Σχήμα 30. Χλωροπλάστης 
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Ο πυρήνας του PSII  είναι ένα πολυπεπτιδικό σύμπλοκο που περιλαμβάνει το 

κέντρο αντίδρασης, όπου πραγματοποιείται ο πρωτογενής διαχωρισμός φορτίου και 

το σύμπλοκο έκλυσης οξυγόνου.  

 
 

 Φωτοσύστημα Ι 

Στους ευκαρυωτικούς φωτοσυνθετικούς οργανισμούς, το PSI αποτελείται από 

το σύμπλοκο συλλογής φωτός (LHCI) και τον πυρήνα του PSI. Το σύμπλοκο LHCI 

δρα ως βοηθητική κεραία, η οποία συγκεντρώνει το φως και μεταφέρει την ενέργειά 

του στον πρωτογενή ηλεκτρονιοδότη του κέντρου αντίδρασης, P700, που βρίσκεται 

στον πυρήνα του PSI. Εκτός από το P700, το πρωτεϊνικό σύμπλοκο του πυρήνα, 

περιέχει επίσης τις χρωστικές και τους οξειδοαναγωγικούς παράγοντες, που είναι 

απαραίτητοι για να επιτευχθεί η μεταφορά ηλεκτρονίων από το PSI στο NADP+. 

 
 

 Kυτόχρωμα b6/f   

Το κυτόχρωμα b6/f αποτελεί το ενδιάμεσο πρωτεϊνικό σύμπλοκο στη μη 

κυκλική μεταφορά ηλεκτρονίων. Αποτελείται από τέσσερις πρωτεΐνες: το κυτόχρωμα 

b6, το κυτόχρωμα f, την υπομονάδα IV και μια πρωτεΐνη Fe-S. Τα ηλεκτρόνια της 

πλαστοκινόνης του Φωτοσυστήματος ΙΙ μεταφέρονται μέσω του πρωτεϊνικού 

συμπλόκου cyt b6/f  στην πλαστοκυανίνη και από εκεί στο PSI. 

 
 
 

  Σχήμα 31. ∆ομική περιγραφή του φωτοσυνθετικού μηχανισμού 
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4.1.1 Μη Κυκλική Ροή Ηλεκτρονίων – Μη Κυκλική Φωσφορυλίωση 
 

Ηλιακή ενέργεια που θα δεσμευτεί από το LHCII θα μεταφερθεί μέχρι το 

κέντρο αντίδρασης του Φωτοσυστήματος ΙΙ (PSII), P680 με αποτέλεσμα την 

ενεργειακή του διέγερση (P680
*). Αυτό με τη σειρά του μεταφέρει ένα ηλεκτρόνιο στη 

φαιοφυτίνη (Pheo a). [Το ηλεκτρόνιο αυτό αναπληρώνεται από το νερό, το οποίο 

οξειδώνεται για να παραχθεί μοριακό οξυγόνο (O2) και πρωτόνια (Η+)]. Η ανηγμένη 

φαιοφυτίνη δίνει με τη σειρά της ένα ηλεκτρόνιο στην κινόνη QA, και αυτή στην 

κινόνη QB, που την μετατρέπει σε ημικινόνη QB
-. Μετά από την απορρόφηση ενός 

δεύτερου φωτονίου και αφού πάρει δύο πρωτόνια από το στρώμα, η κινόνη QB 

ανάγεται σε πλαστοκινόνη PQH2 (Σχήμα 326). Η οξειδωμένη μορφή του P680
* θα 

αναχθεί από e- που θα προκύψουν από τη φωτοσδιάσπαση του νερού, ενώ τα 

απελευθερωμενα Η+ θα κατευθυνθούν στο μικροχώρο. 

 

Τα ηλεκτρόνια μεταφέρονται στο κυτόχρωμα b6/f και στη συνέχεια στην 

πλαστοκυανίνη, ενώ τα Η+ μεταφέρονται στο μικρoχώρο. Εν τέλει τα ηλεκτρόνια 

καταλήγουν στο Φωτοσύστημα Ι (PSI), όπου προηγήθηκε διέγερση του κέντρου 

αντίδρασης (P700
*), που του επέτρεψε να μεταφέρει ηλεκτρόνια έως τη φερρεδοξίνη 

και από εκεί στο NADP+, που το ανάγει σε NADPH. Η διαφορά πρωτονιακής 

συγκέντρωσης (διαφορά δυναμικού) που δημιουργείται κατά τη φωτοσυνθετική 
                                                 
6 http://bioenergy.asu.edu/photosyn/photoweb/art/NewZScheme.jpg 
 

Σχήμα 32. Μη κυκλική ροή ηλεκτρονίων 
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διαδικασία μεταξύ στρώματος και μικροχώρου είναι η κινητήρια δύναμη, βάση της 

χημειοσμωτικής θεωρίας του Mitchel, που θα ενεργοποιήσει την ΑΤΡάση και θα 

δημιουργήσει ΑΤΡ. Στη συνέχεια ΑΤΡ και ΝΑDΡH θα χρησιμοποιηθούν στον κύκλο 

του Calvin για τη σύνθεση νέων ανθρακικών σκελετών (Σχήμα 32). 

 

4.1.2 Κυκλική Ροή Ηλεκτρονίων – Κυκλική Φωτοφοσφορυλίωση 

 

Oρισμένες φορές που ο φωτοσυνθετικός μηχανισμός απαιτεί περισσότερο 

ΑΤΡ από ότι NADPH, τότε παράλληλα με τη μη κυκλική ροή ηλεκτρονίων 

ενεργοποιείται και η κυκλική ροή. Κατά την κυκλική ροή ηλεκτρονίων τα e- που θα 

φτάσουν από το P700 στη φερρεδοξίνη έχουν τη δυνατότητα, αντί να προωθηθούν στο 

NADP+ μέσω πλαστοκινόνης και κυτοχρώματος b6/f, πρωτεΐνης Rieske και 

πλαστοκυανίνης, να καταλήξουν πάλι στο κέντρο αντίδρασης του Φωτοσυστήματος Ι 

(ΡSI), το P700 (Σχήμα 337). Και σε αυτήν τη διαδικασία δημιουργείται διαφορά 

δυναμικού μεταξύ μικροχώρου κα στρώματος που οδηγεί σε σχηματισμό ΑΤΡ 

(κυκλική φωσφορυλίωση), χωρίς τη δημιουργία του οξειδοαναγωγικού παράγοντα 

NADPH. 

                                                 
7 http://www.bio.miami.edu/~cmallery/150/phts/cyclic.jpg 

Σχήμα 33. Κυκλική ροή ηλεκτρονίων 
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4.1.3 Ψευδοκυκλική Ροή Ηλεκτρονίων ή Αντίδραση Mehler 
 

Έχει πολλές ομοιότητες με 

τη μη κυκλική ροή ηλεκτρονίων. Η 

ροή ηλεκτρονίων από τη 

φωτόλυση του νερού μέχρι την 

αναγωγή της φερρεδοξίνης είναι η 

ίδια. Η ανηγμένη φερρεδοξίνη 

έπειτα ανάγει το μοριακό οξυγόνο 

(O2), με αποτέλεσμα τον 

ελεγχόμενο σχηματισμό ενεργών 

ριζών οξυγόνου (O2
-*), που μέσω 

του ενζύμου της υπεροξειδικής 

δισμουτάσης (SOD) μετατρέπεται σε υπεροξείδιο (H2O2), που με τη σειρά του 

μετατρέπεται σε νερό, με τη βοήθεια των ενζύμων περοξειδάση της γλουταθειόνης 

και ασκορβική περοξειδάση (Σχήμα 34). 

 

4.1.4 Χλωροαναπνοή 
 

Η χλωροαναπνοή 

(chlororespiration) (Σχήμα 358) είναι 

μια καθορισμένη αλυσίδα μεταφοράς 

ηλεκτρονίων που λαμβάνει χώρα στις 

μεμβράνες των θυλακοειδών του 

χλωροπλάστη, η οποία αλληλεπιδρά 

με τη φωτοσυνθετική μεταφορά 

ηλεκτρονίων και περιλαμβάνει τη μη 

φωτοχημική αναγωγή και οξείδωση της πλαστοκινόνης με την αντίστοιχη 

κατανάλωση του οξυγόνου (Bennoun, 1982, , 1994).  

Δύο ένζυμα των θυλακοειδών, που είναι και τα δύο εξίσου σημαντικά για τη 

χλωροαναπνοή, έχουν χαρακτηριστεί μοριακά: το NDH (NADH DeHydrogenase) 

σύμπλοκο (Sazanov et al., 1998), που κωδικοποιείται από το γονιδίωμα του 

                                                 
8 http://www.bio.ic.ac.uk/research/pnixon/images/figure3.gif 
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χλωροπλάστη και το PTOX (Plastid Terminal OXidase) που κωδικοποιείται από τον 

πυρήνα (Aluru and Rodermel, 2004; Kuntz, 2004).  Το NDH σύμπλοκο είναι το 

σημείο εισόδου των ηλεκτρονίων στη φωτοσυνθετική αλυσίδα μεταφοράς, γιατί 

προκαλεί τη μη φωτοχημική αναγωγή της πλαστοκινόνης και το PTOX είναι στο 

σημείο μεταφοράς ηλεκτρονίων από την πλαστοκινόνη στο μοριακό οξυγόνο, με 

αποτέλεσμα την παραγωγή νερού στο στρώμα και τη μείωση σχηματισμού των ΕΜΟ 

(Εναλλακτικές Μορφές Οξυγόνου) (Peltier and Cournac, 2002). 

Εναλλακτικό μοντέλο χλωροαναπνοής είναι αυτό που περιγράφηκε από τους 

Casano et al. (2000). Αυτό το μοντέλο περιγράφει τη μεταφορά ηλεκτρονίων από το 

NADH στο Η2Ο2 εμπλέκοντας το NDH σύμπλοκο και μια περοξειδάση της 

πλαστοκινόνης που εδράζει στα θυλακοειδή (Zapata et al., 1998).  

 

Πολλές δημοσιεύσεις ισχυρίζονται ότι αυτά τα ένζυμα (που εμπλέκονται στη 

χλωροαναπνοή) παίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία του μικροοργανισμού από 

τη φωτοοξειδωτική καταπόνηση (Martin et al., 1996; Catala et al., 1997; Endo et al., 

1999; Casano et al., 2001; Aluru and Rodermel, 2004). Γι’ αυτό το λόγο, η διαδικασία 

της χλωροαναπνοής πιθανόν να εμπλέκεται στη φωτοπροστασία μέσω της οξείδωσης 

των αναγωγικών του στρώματος (Diaz et al., 2007), ενώ μπορεί να εμπλέκεται και 

στην προστασία κάθε μορφής καταπόνησης που αυξάνει την παραγωγή ΕΜΟ, όπως 

το θερμοκρασιακό στρες (Wang et al., 2006). 

 

4.1.5 Παραγωγή Υδρογόνου μέσω Φωτοσυνθετικού Μηχανισμού σε 

Ανοξικές Συνθήκες 

 

Οι φωτοσυνθετικοί μικροοργανισμοί (χλωροφύκη) έχουν τη δυνατότητα να 

παράγουν αέριο υδρογόνο σε ανοξικές συνθήκες (Gaffron and Rubin, 1942). Κατά τη 

φωτοσυνθετική ανάπτυξη, η φωτονιακή ενέργεια συλλέγεται από τις χλωροφύλλες, 

με αποτέλεσμα το διαχωρισμό φορτίου στο PSII και την απελευθέρωση οξυγόνου 

από τη φωτόλυση του νερού. Τα ηλεκτρόνια μεταφέρονται μέσω της φωτοσυνθετικής 

αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων στην πλαστοκινόνη, το κυτόχρωμα b6/f, την 

πλαστοκυανίνη, το PSI και τη φερρεδοξίνη. Η ανηγμένη φερρεδοξίνη 

χρησιμοποιείται για τη μετατροπή του NADP+ σε NADPH, χάρη στη Fe-NADP+ 
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αναγωγάση. Έπειτα η NADPH χρησιμοποιείται στον κύκλο του Calvin  για την 

παραγωγή υδατανθράκων.  

 

Κάτω όμως από αναερόβιες συνθήκες τα κύτταρα ενεργοποιούν μια Fe-

υδρογενάση (Happe and Naber, 1993), που καταλύει την αντίστροφη αναγωγή των 

πρωτονίων σε μοριακό υδρογόνο (Η2). Στα χλωροφύκη, η υδρογενάση εδράζει στο 

χλωροπλάστη (Happe et al., 1994) και λαμβάνει ηλεκτρόνια κατευθείαν από την 

ανηγμένη φερρεδοξίνη για τη δημιουργία υδρογόνου (Florin et al., 2001). Επειδή η 

υδρογενάση παρεμποδίζεται ισχυρά από την παρουσία του οξυγόνου, η παραγωγή 

υδρογόνου συντηρείται μόνο σε ανοξία (Benemann et al., 1973; Ghirardi et al., 1997). 

 

Η φωτοσυνθετική παραγωγή του υδρογόνου μπορεί να είναι το αποτέλεσμα 

δύο διαφορετικών μονοπατιών αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων. Το πρώτο είναι 

εξαρτώμενο από το PSII και εμπλέκει τη φωτόλυση του νερού ως τη μοναδική πηγή 

ηλεκτρονίων για το PSI, τη φερρεδοξίνη και τη Fe-υδρογενάση. Το δεύτερο είναι 

ανεξάρτητο του PSII και χρησιμοποιεί τον καταβολισμό των ενδογενών οργανικών 

υποστρωμάτων ως αναγωγική πηγή ενέργειας (Melis and Happe, 2001). Ο 

καταβολισμός εξασφαλίζει ηλεκτρόνια για τη φωτοσυνθετική αλυσίδα μεταφοράς 

ηλεκτρονίων στο επίπεδο της πλαστοκινόνης, κυρίως από το μονοπάτι της 

χλωροαναπνοής (Melis et al., 2000; Hemschemeier et al., 2009). Μια NAD(P)H 

οξειδοαναγωγάση της πλαστοκινόνης είναι υπεύθυνη για την παροχή ηλεκτρονίων 

από δότες ηλεκτρονίων που βρίσκονται στο στρώμα του χλωροπλάστη προς τη 

δεξαμενή της πλαστοκινόνης (Σχήμα 36). 

 

Και στα δύο αυτά μονοπάτια (PSII εξαρτώμενο και PSII ανεξάρτητο), η 

απελευθέρωση αερίου υδρογόνου θα μπορούσε να συνεισφέρει στο να διατηρηθεί η 

φωτοσυνθετική αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων μερικά οξειδωμένη υπό συνθήκες 

ανοξίας και επομένως να διατηρηθεί η ελάχιστη δυνατή δραστηριότητα 

χλωροπλαστικής και μιτοχονδριακής μεταφοράς ηλεκτρονίων για τη δημιουργία του 

ΑΤΡ που απαιτείται για την επιβίωση του μικροοργανισμού (Melis and Happe, 2001). 
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4.2 Παραγωγή Ενέργειας Μέσω Μιτοχονδριακής Αναπνοής 
 

Το μιτοχόνδριο (Σχήμα 379) είναι κυτταρικό οργανίδιο, το οποίο περιβάλλεται 

από διπλή μεμβράνη. Μιτοχόνδρια απαντούν μόνο στα ευκαρυωτικά κύτταρα και 

αποκαλούνται συχνά "εργοστάσια του κυττάρου", επειδή τα ένζυμά τους διενεργούν 

τα στάδια του αερόβιου μεταβολισμού, τα οποία αποδίδουν ενέργεια. 

                                                 
9http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Animal_mito
chondrion_diagram_el.svg 

Σχήμα 36. Σχηματική απεικόνιση της φωτοσυνθετικής αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων στο 
μονοκύτταρο φύκος Chlamydomonas reinhardtii σε συνθήκες a) φυσιολογικής φωτοσύνθεσης και 
b) σε συνθήκες παραγωγής υδρογόνου (υποβάλλοντας το μικροφύκος σε θρεπτικά από τα οποία 
απουσιάζει το θείο (S)). Η έλλειψη θείου προκαλεί δραματική μείωση της ενεργότητας του PSII 
(διακεκομμένη γραμμή). Επιπλέον η κεραία του LHCII μεταφέρεται μερικώς στο PSI (state 
transitions 2). Η μείωση της παραγωγής οξυγόνου στο PSII  έχει ως αποτέλεσμα την 
εγκαθίδρυση αναερόβιων συνθηκών, που ενεργοποιούν την υδρογενάση. Εκτός από τη μειωμένη 
ενεργότητα του PSII, η οξειδωτική αποικοδόμηση οργανικών υποστρωμάτων, όπως το άμυλο, 
είναι σημαντική πηγή ηλεκτρονίων για την παραγωγή του υδρογόνου. Τα ηλεκτρόνια που 
παράγονται από την τελευταία διαδικασία πιθανόν να μεταφέρονται στη φωτοσυνθετική αλυσίδα 
μεταφοράς ηλεκτρονίων από μια πλαστιδιακή NAD(P)H-αφυδρογενάση (NDH). Η τροποποιημένη 
φωτοσυνθετική αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων (ελλείψει του θείου) επιτρέπει στη μεταφορά των 
ηλεκτρονίων να συνεχίζεται όσο τα κύτταρα παράγουν ATP από τη φωσφορυλίωση 
(Hemschemeier et al., 2009). 
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Η εξωτερική τους μεμβράνη 

είναι λεία, ενώ η εσωτερική είναι 

αναδιπλωμένη και σχηματίζει 

πολυάριθμες δισκοειδείς ή 

δακτυλιοειδείς πτυχώσεις. Είναι 

ημιαυτόνομα οργανίδια και 

διαθέτουν δικό τους DNA, έτσι ώστε 

να μπορούν να αναπαράγονται χωρίς 

να χρειάζεται να διαιρεθεί το 

κύτταρο.  

 

4.2.1 Οξειδωτική Φωσφορυλίωση 
 

Πρόκειται για μια βιοενεργητική διαδικασία που λαμβάνει χώρα στα 

μιτοχόνδρια. Ηλεκτρόνια από οξειδωτικά υποστρώματα μεταφέρονται στο οξυγόνο 

μέσω των συμπλόκων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV (Σχήμα 3810) με αποτέλεσμα την παραγωγή 

νερού. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας πρωτόνια μεταφέρονται ενεργητικά 

από τη μήτρα του μιτοχονδρίου στο διαμεμβρανικό χώρο αυτού. Όταν τα πρωτόνια 

επιστρέφουν στη μιτοχονδριακή μήτρα, κατά μήκος του ηλεκτροχημικού δυναμικού 

τους παράγεται ΑΤΡ από το σύμπλοκο V (ΑΤΡ συνθάση) (Chan, 2006).  

 

Πιο συγκεκριμένα το μονοπάτι του κυτοχρώματος (Σχήμα 38) αποτελείται 

από τα εξής τέσσερα σύμπλοκα: 

 

 οξειδοαναγωγάση της ουμπικινόνης (Σύμπλοκο Ι),  

 ουμπικινόνη (Σύμπλοκο ΙΙ),  

 οξειδοαναγωγάση του κυτοχρώματος c (Σύμπλοκο ΙΙΙ)  

 και οξειδάση του κυτοχρώματος c (Σύμπλοκο ΙV).  

 

Το σύμπλοκο I συνδέει τη μεταφορά ηλεκτρονίων από το NADH στην 

ουμπικινόνη με μετατόπιση πρωτονίων κατά μήκος της εσωτερικής μιτοχονδριακής 

μεμβράνης σε μία αναλογία 4 Η+ ανά 2 e- και με τελικό αποδέκτη το σύμπλοκο IV, 

                                                 
10 http://www.chemistry.wustl.edu/~courses/genchem/LabTutorials/Cytochromes/images/Proteins.jpg 

Σχήμα 37. Μιτοχόνδριο 



Βιοενεργητική Στρατηγική Αποικοδόμησης Φαινολικών Ενώσεων-Βιοτεχνολογικές Προεκτάσεις 

 

 59

όπου και ο καταλυτικός κύκλος συνοδεύεται από μετατόπιση με μια στοιχειομετρία 2 

πρωτονίων ανά δύο ηλεκτρόνια (Joseph-Horne et al., 2001). Επίσης η εσωτερική 

μεμβράνη του μιτοχονδρίου περιλαμβάνει και άλλα ένζυμα τα οποία μεταφέρουν 

ηλεκτρόνια στην ουμπικινόνη, όπως η NADH-, ή η NADPH-αφυδρογενάση, η οποία 

παρακάμπτει το σύμπλοκο I (Douce and Neuburger, 1989). Κάποια από αυτά τα 

ένζυμα είναι προσανατολισμένα στην εξωτερική πλευρά της εσωτερικής μεμβράνης 

των μιτοχονδρίων, ώστε να επιτρέπεται η οξείδωση κυτοπλασμικών μεταβολιτών οι 

οποίοι περνάνε τη μεμβράνη του μιτοχονδρίου (Noctor et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Εναλλακτικό Μονοπάτι Μιτοχονδριακής Αναπνοής 
 

Τα μιτοχόνδρια όλων των φυτών σε συνδυασμό με την οξειδάση του 

κυτοχρώματος (COX) διαθέτουν άλλη μία τελική οξειδάση, η οποία είναι ανθεκτική 

στην παρεμπόδιση από κυανίδιο (Σχήμα 3911). Αυτή η εναλλακτική οξειδάση (ΑΟΧ) 

βρίσκεται στην εσωτερική μεμβράνη του μιτοχονδρίου, λαμβάνει ηλεκτρόνια από την 

ανηγμένη ουμπικινόνη και καταλύει την αναγωγή του οξυγόνου σε νερό. Σε αυτήν 

                                                 
11 http://www.cgm.cnrs-gif.fr/podospora/images/chaine_respi400.jpg 

Σχήμα 38. Κυτοχρωμικό μονοπάτι μιτοχονδριακής αναπνοής 
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την «διακλάδωση» της μιτοχονδριακής αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων δε 

μεταφέρονται πρωτόνια (Siedow and Umbach, 1995).  

 

Όπως και η 

οξειδάση του 

κυτοχρώματος 

(COX), έτσι και η 

ΑΟΧ καταλύει την 

αναγωγή του 

οξυγόνου σε νερό, 

ενώ η αναγωγή του 

Ο2 σε Ο2
•− γίνεται 

στα τρία υπόλοιπα 

σύμπλοκα. Το 

μονοπάτι μεταφοράς 

ηλεκτρονίων μέσω 

της εναλλακτικής οξειδάσης μπορεί να μειώσει τη μιτοχονδριακή παραγωγή Ενεργών 

Μορφών Οξυγόνου (ΕΜΟ) (Robson and Vanlerberghe, 2002) από την ανηγμένη 

ουμπικινόνη (Purvis and Shewfelt, 1993; Wagner and Krab, 1995) με κόστος σε 

αναγωγική ενέργεια, εφόσον αποτρέπεται η μετατόπιση πρωτονίων και ως εκ τουτου 

η παραγωγή ΑΤΡ (Atkin et al., 2002). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Σχήμα 39. Εναλλακτικό μονοπάτι μιτοχονδριακής αναπνοής 
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Υλικά και Μέθοδοι 

1. Οργανισμός 

 
Στην παρούσα μελέτη, χρησιμοποιήθηκε το μονοκύτταρο χλωροφύκος 

Scenedesmus obliquus (Σχήμα 4012). H φυλογενετική του ταξινόμηση είναι η εξής: 

 

 

Βασίλειο : Φυτά  

Διαίρεση : Χλωρόφυτα 

Κλάση : Χλωροφύκη 

Τάξη : Chlorococcales 

Γένος : Scenedesmus 

Είδος : Scenedesmus οbliquus 

 

 

Ο οργανισμός αυτός είναι μονοκύτταρος ευκαρυωτικός, με ελλειψοειδή 

κύτταρα, μήκους περίπου 5-10 μm. Ο κύκλος ζωής του διαρκεί γύρω στις 20 ώρες. 

Στη διάρκεια αυτή, διαιρείται μία φορά δίνοντας 4-8 θυγατρικά κύτταρα, τα οποία 

μόλις σχηματιστούν πλήρως, συνήθως αποκόπτονται μεταξύ τους (δεν σχηματίζουν 

κοινόβια). Εξελικτικά βρίσκεται πολύ κοντά στα άλλα δύο γνωστά στο ερευνητικό 

πεδίο φύκη τη Χλαμυδομονάδα (Chlamydomonas) και τη Χλωρέλλα (Chlorella). 

 

Πρόκειται για φωτοσυνθετικό μικροοργανισμό, που παράγει οξυγόνο κατά τη 

φωτοσύνθεσή του. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της φωτοσυνθετικής του 

δραστηριότητας μοιάζει με τα γυμνόσπερμα φυτά. Ο άγριος τύπος (wt) έχει την 

ικανότητα βιοσύνθεσης της χλωροφύλλης και στο σκοτάδι, όπως και στο φως. 

Δηλαδή, ακόμα και σε ετερότροφες συνθήκες έχει διαμορφωμένους χλωροπλάστες 

και ενεργά φωτοσυστήματα Ι και ΙΙ (εφ’ όσον του παρέχεται κάποια πηγή οργανικού 

άνθρακα στο θρεπτικό μέσο).  

 

                                                 
12 http://www.butbn.cas.cz/ccala/col_images/453.jpg 

Σχήμα 40. Κύτταρα Scenedesmus obliquus 
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2. Συνθήκες Ανάπτυξης 

 
Η ανάπτυξη των οργανισμών έγινε 

σε επιμήκεις γυάλινους σωλήνες 

(διαμέτρου 5 cm), με ειδικό στόμιο στο 

κάτω μέρος του σωλήνα, που επιτρέπει 

τον αερισμό της καλλιέργειας, ενώ 

τοποθετήθηκαν σε ενυδρείο σταθερής 

θερμοκρασίας 30 oC, μπροστά από λάμπες 

λευκού φωτισμού, με ρυθμιζόμενη ένταση 

(Σχήμα 41). Οι καλλιέργειες 

αναπτύχθηκαν σε αυτές τις συνθήκες για 

2-3 ημέρες περίπου, έπειτα ανακαλλιεργήθηκαν προσθέτοντας νέο μέσο καλλιέργειας 

(Πίνακας 1) (Bishop and Senger, 1971), ενώ ακολούθως, μετά το πέρας 3-4 ημερών, 

χρησιμοποιήθηκαν ως μητρική καλλιέργεια για τη διεξαγωγή του εκάστοτε 

πειράματος. 

 

Όλα τα πειράματα έλαβαν χώρα σε 

ερμητικά κλειστά μπουκαλάκια με septa, των 100 

mL (Σχήμα 42). Η δειγματοληψία γινόταν 

καθημερινά την ίδια ώρα με αποστειρωμένες 

σύριγγες, ενώ η διάρκεια διεξαγωγής του κάθε 

πειράματος ήταν 5 ημέρες. Η διάρκεια των 5 

ημερών επιλέχθηκε ως η ιδανικότερη για την 

αποφυγή του προβλήματος της έλλειψης 

θρεπτικών, μετά από προκαταρκτικά πειράματα 

αναφορικά με την καμπύλη ανάπτυξης του 

χλωροφύκους στις συγκεκριμένες συνθήκες. Ο 

τελικός όγκος της καλλιέργειας στο κάθε 

μπουκάλι ήταν 50 mL. Η αρχική συγκέντρωση 

των κυττάρων ήταν 1,5 μL PCV/mL (Packed Cell 

Vollume–Πακεταρισμένα Κύτταρα) καλλιέργειας, 

ενώ η τελική συγκέντρωση της εκάστοτε φαινολικής ένωσης στο μπουκάλι ήταν 0,15 

mM. Σημειώνεται ότι τα stock διαλύματα των φαινολικών ενώσεων ήταν διαλυμένα 

Σχήμα 41. Σύστημα προκαλλιέργειας του 
χλωροφύκους Scenedesmus obliquus 

Σχήμα 42. Μπουκαλάκι των 100 
mL, με καλλιέγεια του 
χλωροφύκους Scenedesmus 
obliquus, ερμητικά κλειστό με 
septa. 
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σε μεθανόλη, η ίδια μικροποσότητα της οποίας προστέθηκε και στις καλλιέργειες του 

μάρτυρα, ώστε να είναι απολύτως συγκρίσιμα τα αποτελέσματα. Τα μπουκαλάκια 

αυτά βρίσκονταν σε θάλαμο σταθερής θερμοκρασίας (30 οC), ενώ το φως που έφτανε 

στην επιφάνεια της καλλιέργειας ήταν 50-60 μmol m-2 s-1. 

 

Πίνακας 1. Συστατικά του μέσου καλλιέργειας του Scenedesmus obliquus (Bishop and 
Senger, 1971) 

ΣΥΣΤΑΤΙΚA ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (σε g/L) 

CaCl2 x 2H2O 1,50 

KNO3 80,0 

MgSO4 x7H2O 24,6 

NaCl 47,0 

Na2HPO4 x2H2O 17,8 

NaH2PO4 x1H2O 40,5 

FeSO4 x1H2O 0,06 

Fe(III)citrate 0,24 

H3BO3 2,86 

MnCl2 x4H2O 1,81 

ZnSO4 x7H2O 0,222 

CuSO4 x5H2O 0,079 

MoO3 (85%-99.5%) 0,0177 

 
 

Στη διάρκεια της παρούσας εργασίας δοκιμάστηκαν 4 διαφορετικοί χειρισμοί 

όσον αφορά τη χρησιμοποιούμενη πηγή του άνθρακα. Ο πρώτος [CO2] αφορά την 

προσθήκη ανόργανης πηγής άνθρακα, η οποία ήταν 10% CO2 (Logothetis et al., 

2004), ο δεύτερος [glc] την οργανική πηγή άνθρακα, η οποία ήταν 5 g/L D+-γλυκόζη 

(Bishop and Senger, 1971), ο τρίτος [CO2 + glc] αφορά τη συνδυασμένη χρήση 

οργανικής και ανόργανης πηγής άνθρακα (10% CO2 και 5 g/L D+-γλυκόζη) και ο 

τελευταίος [limit C] αφορά τη μη προσθήκη οποιασδήποτε μορφής εξωγενούς πηγής 

άνθρακα. 
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3. Υπολογισμός Κυτταρικής Συγκέντρωσης 

 

Δείγματα των 5 mL από τις καλλιέργειες των φυκών 

φυγοκεντρήθηκαν για 5 λεπτά στα 1500g προκειμένου να 

καθιζήσουν σε βαθμονομημένο τριχοειδή υαλοσωλήνα 

(Σχήμα 43) (Logothetis et al., 2004). Η εκτίμηση της 

κυτταρικής συγκέντρωσης παρουσιάζεται ως όγκος 

καθιζαμένων κυττάρων (Packed Cell Volume; PCV) ανά 

mL καλλιέργειας (μL PCV/mL καλλιέργειας).  

 

Ως εναλλακτικός τρόπος μέτρησης 

της κυτταρικής πυκνότητας –για 

εξοικονόμηση ποσότητας δείγματος και 

χρόνου- χρησιμοποιήθηκε η 

φασματοφωτομετρική καταγραφή της 

θολερότητας του μέσου καλλιέργειας στα 

550 nm (PERKIN ELMER lamda 20 

UV/VIS SPECTROPHOTOMETER – 

Σχήμα 44) (DellaGreca et al., 2001), ενώ παράλληλα συσχετίστηκαν οι δύο τρόποι 

εκτίμησης της κυτταρικής συγκέντρωσης με βάση την ακόλουθη καμπύλη αναφοράς:  

 

 

PCV (μL/mL) = 2,7733 · A550nm 

R2 = 0,9973 

 

4. Επαγωγικός Φθορισμός-Φυσικοχημικές Αναλύσεις της 

Μοριακής Δομής και Λειτουργίας του Φωτοσυνθετικού 

Μηχανισμού 

 

Μόνο ένα μέρος της ενέργειας που απορροφάται από τις χρωστικές του 

φωτοσυνθετικού μηχανισμού χρησιμοποιείται για τη φωτοχημεία της φωτοσύνθεσης. 

Το υπόλοιπο εκπέμπεται είτε ως θερμότητα είτε ως φθορισμός. Η επαγωγή του 

Σχήμα 43. 
∆ιαβαθμισμένοι 
σωλήνες PCV 

Σχήμα 44. Φασματοφωτόμετρο 
UV/VIS (PERKIN ELMER lamda 20) 
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φθορισμού από φωτοσυνθετικούς οργανισμούς παρατηρήθηκε για πρώτη φορά από 

τους Kautsky & Hirsch (1931). Η επαγωγή του φθορισμού από τα φυτά 

πραγματοποιείται σε δύο φάσεις, εκ των οποίων η πρώτη είναι ταχεία και η δεύτερη 

αργή. Σήμερα, η μελέτη της καμπύλης του επαγωγικού φθορισμού –ιδιαίτερα της 

ταχείας φάσης- έχει εξελιχθεί σε πολύτιμο ερευνητικό μέσο για τη μελέτη της 

μοριακής δομής και λειτουργίας, αλλά και της απόδοσης του φωτοσυνθετικού 

μηχανισμού. Βάσει της μεθόδου των Strasser & Strasser (1995), μπορεί να εκτιμηθεί, 

εκτός των άλλων, το μέγεθος της λειτουργικής φωτοσυνθετικής κεραίας, η πυκνότητα 

των ενεργών κέντρων αντίδρασης και μια σειρά από παραμέτρους, που αφορούν τη 

δομή και τη λειτουργία του φωτοσυνθετικού μηχανισμού. 

 

  Ο φθορισμός αυξάνεται όταν η φωτοχημική απόδοση της φωτοσύνθεσης 

παρεμποδίζεται για οποιοδήποτε λόγο, για παράδειγμα όταν δεν υπάρχει διαθέσιμος 

οξειδωμένος δέκτης ηλεκτρονίων σε κάποιο σημείο στην πορεία της ηλεκτρονιακής 

μεταφοράς. Όταν ο φωτοσυνθετικός μηχανισμός (wt κύτταρα), μετά από την 

προσαρμογή του στο σκοτάδι, δεχτεί την επίδραση συνεχούς φωτισμού, τότε ο 

φθορισμός του αυξάνεται από το αρχικό του επίπεδο (Fo) σε ένα μέγιστο επίπεδο (Fm) 

και στη συνέχεια μειώνεται βαθμιαία μέχρι ένα σταθερό επίπεδο (FS).  

 

Οι μετρήσεις του επαγωγικού φθορισμού έγιναν με τη φορητή συσκευή Plant 

Efficiency Analyser (Handy PEA Hansatech Instruments) (Σχήμα 45), και 

ακολούθησε επεξεργασία των δεδομένων με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού 

εφαρμογής του JIP-test (Biolyzer HP 4.0), σύμφωνα με τη μέθοδο των Strasser & 

Strasser (1995).  

 

Όλες οι μετρήσεις έγιναν σε 

δείγματα καλλιεργειών όγκου 1 mL, 

τα οποία προτού διεγερθούν είχαν 

παραμείνει στο σκοτάδι για 10 min, 

προκειμένου να «αδειάσουν» τα 

κέντρα αντίδρασης από ηλεκτρόνια. 

Από τις μετρήσεις υπολογίστηκε ο 

λόγος Fv/Fm, που συνδέεται άμεσα με 

τη φωτοσυνθετική απόδοση. (Strasser and Strasser, 1995). Επίσης με εφαρμογή του 

Σχήμα 45. Handy PEA για τις 
μετρήσεις του επαγωγικού φθορισμού 
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JIP-TEST για τιμές φθορισμού, που αντιστοιχούν σε καθορισμένα στάδια [J, I και P 

(Σχήμα 46)] υπολογίστηκαν τα επιμέρους χαρακτηριστικά του φωτοσυνθετικού 

μηχανισμού: o λόγος ABS/RC, που συνδέεται με το μέγεθος της φωτοσυλλεκτικής 

κεραίας του PSII, ο λόγος DIo/RC, που συνδέεται με την ενέργεια που χάνεται με τη 

μορφή θερμότητας και ο λόγος RC/CSo, που συνδέεται με την πυκνότητα των 

ενεργών κέντρων αντίδρασης του PSII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H μέθοδος βασίζεται σε μετρήσεις της ταχείας μεταβολής του φθορισμού με 

ανάλυση 10 μs σε χρονικό διάστημα 1 δευτερολέπτου. Ο φθορισμός μετρήθηκε με 

12-bit ανάλυση και η διέγερση έγινε από 3 διόδους φωτισμού (LEDs) με ένταση 

ακτινοβολίας μέχρι 3000 μmol m-2 s-1 ερυθρού φωτός (650nm).  

 

Πίνακας 2. Βασικές παράμετροι του JIP-TEST  

Μεταβλητή OJIP καμπύλης Ορισμός 

Ft Τιμή φθορισμού σε χρόνο t μετά την ακτινοβόληση  
F50μs Ένταση φθορισμού στα 50 μs 
F300μs Ένταση φθορισμού στα 300 μs 

FJ = F2ms Ένταση φθορισμού στο βήμα J (2 ms) της 
καμπύλης OJIP 

LHC P680 QA    QB                      PQH2 Cytb6/ f    PC    P700 NADPH2 Κύκλος του

Calvin

H2O      Z ATP

O

I

D

P

M

TΈ
ντ
ασ
η
φθ
ορ
ισ
μο
ύ

h.ν

Fm
Fv

Fo

Fv/Fm: Φωτοσυνθετική απόδοση

Σχήμα 46. Τυπική καμπύλη επαγωγικού φθορισμού 
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FI = F30ms Ένταση φθορισμού στο βήμα I (30 ms) της 
καμπύλης OJIP 

FP (= Fm) Μέγιστη ένταση φθορισμού στο P της καμπύλης 
OJIP 

tFm Χρόνος σε (ms) που απαιτείται για να 
μεγιστοποιηθεί η ένταση του φθορισμού Fm 

Area Συνολική συμπληρωματική περιοχή ανάμεσα στην 
καμπύλη OJIP και την ευθεία που διέρχεται από 

το F = Fm 
Παράμετροι JIP-test  

Fo Ελάχιστη τιμή φθορισμού, που αντιστοιχεί σε 
«ανοιχτά» κέντρα (open PSII RCs, t = 0) 

Fm Μέγιστη τιμή φθορισμού, που αντιστοιχεί στο 
χρόνο όπου όλα τα κέντρα είναι «κλειστά» (closed 

PSII RCs, t = tFm) 
Fv Μεταβλητή τιμή φθορισμού τη χρονική στιγμή t 

Fv = Fm - Fo Μέγιστη τιμή μεταβλητής τιμής φθορισμού 

Vt = (Ft – Fo)(Fm – Fo) Σχετική μεταβολή φθορισμού τη χρονική στιγμή t 

VJ = (FJ – Fo)(Fm – Fo) Σχετική μεταβολή φθορισμού στο βήμα J 

Mo = (∆V/∆t)o =   
 = 4(F300 μs – Fo)/(Fm – Fo) 

Αρχική κλίση σε ms της καμπύλης V = f(t) 

Sm = (Area)/(Fm – Fo) Συμπληρωματικό εμβαδόν της καμπύλης OJIP 
(Area), ομαλοποιούμενο ως προς Fv (αποτελεί 

μέτρο του αριθμού των οξειδοαναγωγικών κύκλων 
της QA) 

Ss = VJ/Mo Συμπληρωματικό εμβαδόν της καμπύλης OJIP 
που αντιστοιχεί μόνο στην OJ φάση (διάστημα 

όπου η QA των RC ανάγεται μία φορά) 
N = Sm/Ss = SmMo(1/VJ) Μέτρο αριθμού κύκλων αναγωγής της QA στο 

διάστημα tFm 

Eιδικές ροές ενέργειας (ανά κέντρο 
που ανάγει QA) 

 

ABS/RC = Mo (1/VJ)(1/ΦPo) Μέγεθος λειτουργικής φωτοσυλλεκτικής κεραίας 
TRo/RC = Mo (1/VJ) Ενέργεια που παγιδεύεται ανά κέντρο αντίδρασης 

(για  t = 0) 
ETo/RC = Mo (1/VJ)Ψο Ροή ηλεκτρονίων ανά κέντρο αντίδρασης  

(για t = 0) 
DIo/RC = (ABS/RC) – (TRo/RC) ∆ιαχεόμενη ενέργεια ανά κέντρο αντίδρασης  

(για t = 0) 
Αποδόσεις ή λόγοι επιμέρους ροών  

ΦPo = TRo/ABS = [1-(Fo/Fm)] Μέγιστη κβαντική απόδοση της πρωτογενούς 
φωτοχημείας (για t = 0) 
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Ψο = ΕΤο/ΤRo = 1 - VJ Πιθανότητα να προκαλέσει μια διέγερση (exciton) 
τη μετακίνηση ενός ηλεκτρονίου κατά μήκος της 

αλυσίδας πέρα από την QA
- (για t = 0) 

ΦEo = ETo/ABS = [1-(Fo/Fm)]Ψο Κβαντική απόδοση της μεταφοράς ηλεκτρονίων 
(για t = 0) 

ΦDo = 1 – ΦPo = Fo/Fm Κβαντική απόδοση της διάχυσης ηλεκτρονίων  
(για t = 0) 

Εκτιμώμενες ροές ενέργειας ανά 
διεγερμένη περιοχή  

 

ABS/CSo Απορρόφηση ενέργειας ανά περιοχή διέγερσης με 
βάση το Fo 

ABS/CSm Απορρόφηση ενέργειας ανά περιοχή διέγερσης με 
βάση το Fm 

TRo/CSo = ΦPo(ABS/CSo) Παγιδευμένη ενέργεια ανά διεγερόμενη περιοχή 
της μεμβράνης (για t = 0) 

ETo/CSo = ΦΕο(ΑΒS/CSo) Ροή ηλεκτρονίων ανά περιοχή διέγερσης  
(για t = 0) 

DIo/CSo = (ABS/CSo) – (TRo/CSo) ∆ιαχεόμενη ενέργεια ανά περιοχή διέγερσης 
 (για t = 0) 

Πυκνότητα ενεργών κέντρων 
αντίδρασης 

 

RC/CSo Πυκνότητα ενεργών κέντρων αντίδρασης 
∆είκτες επίδοσης   

PIABS = (RC/ABS) (ΦPo/1-ΦPo)(Ψο/1-Ψο) Επιδόσεις ανά απορροφώμενη ενέργεια 
PICSo = (RC/CSo) (ΦPo/1-ΦPo)(Ψο/1-Ψο) Επιδόσεις ανά περιοχή διέγερσης (t = 0) 
PICSm = (RC/CSm) (ΦPo/1-ΦPo)(Ψο/1-Ψο) Επιδόσεις ανά περιοχή διέγερσης (t = tFm) 

SFIabs = (1-ΦPo)(1-Ψο) ∆είκτης λειτουργικότητας 
Ικανότητα παραγωγής έργου  

DFABS = log(PIABS) Εκτιμώμενη παραγωγή έργου ανά απορροφώμενη 
ενέργεια 

 

 

5. Πολαρογραφικές Μετρήσεις Μέγιστης Φωτοσυνθετικής 

Δραστηριότητας και Αναπνοής  

 

Οι μετρήσεις της  μέγιστης φωτοσυνθετικής δραστηριότητας και της 

αναπνοής έγιναν με σύστημα Clark type ηλεκτροδίου της Hansatech (Σχήμα 

47). Μεταξύ ενός ηλεκτροδίου πλατίνας (κάθοδος) και ενός άλλου από άργυρο 

(άνοδος) τίθεται, μέσω ενός ηλεκτρολύτη (κορεσμένο διάλυμα KCl), μία μικρή 

ηλεκτρική τάση (~50V). Για τη μεταφορά ηλεκτρονίων μεταξύ ανόδου και 
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καθόδου, χρειάζεται O2 το οποίο περνά από μία ημιπερατή μεμβράνη, που χωρίζει το 

δείγμα από τα ηλεκτρόδια. Η καταγραφή της έντασης του ρεύματος (σε A) είναι 

ανάλογη της συγκέντρωσης οξυγόνου του δείγματος.  

 Η φωτοσυνθετική παραγωγή 

οξυγόνου από το δείγμα 

(φωτοσυνθετικά κύτταρα) επιτυγχάνεται 

μόνο με το φωτισμό του δείγματος. Η 

αποφυγή του περιοριστικού για τη 

φωτοσύνθεση παράγοντα (συγκέντρωση 

CΟ2 στο διάλυμα του δείγματος) 

επιτυγχάνεται με την προσθήκη ΝaΗCΟ3. 

Μονοκύτταρα φύκη Scenedesmus obliquus 

συλλέχθηκαν μετά από φυγοκέντρηση 5 min στα 1500 g και επαναδιαλύθηκαν σε 

διάλυμα Α (34 mg ΝaΗCΟ3 και 8,96 mg Tricin σε 100 mL dΗ2Ο, ρΗ: 7,6 με ΚΟΗ), 

έτσι ώστε η πυκνότητα του αιωρήματος σε κύτταρα να είναι 10 μL PCV/mL. Η 

οριοθέτηση του επιπέδου συγκέντρωσης του οξυγόνου από το 0-100% στο διάλυμα 

του δείγματος γίνεται με αέριο αζώτου και κορεσμένου σε οξυγόνο νερού, 

αντίστοιχα. Η μέγιστη φωτοσυνθετική δραστηριότητα καταγράφτηκε σε ένταση 

φωτισμού 550 μmol m-2 s-1, μετά από προκαταρκτικά πειράματα σε διάφορες εντάσεις 

φωτισμού (ώστε να αποφευχθεί τόσο ο αυτοσκιασμός όσο και η φωτοαναστολή), ενώ 

η αναπνευστική δραστηριότητα σε απόλυτο σκοτάδι.  

 Τέλος τόσο η μέγιστη φωτοσυνθετική δραστηριότητα όσο και η αναπνοή 

ανήχθησαν ανά μL PCV. 

 

6. Συνδυαστικές Μετρήσεις Ενεργοτήτων των COX, AOX και 

PTOX  

 

Για τις εν λόγω μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε η πολαρογραφική μέθοδος σε 

συνδυασμό με ειδικούς αναστολείς των επιμέρους διαδικασιών. 

 

Ο ρυθμός κατανάλωσης οξυγόνου εκτιμήθηκε παρουσία και απουσία του 

καταστολέα της κυτοχρωμικής οξειδάσης KCN (Dubreucq et al., 1990), του 

καταστολέα της εναλλακτικής οξειδάσης salicylhydroxamic acid (SHAM) (Cournac 

Σχήμα 47. Οξυγονόμετρο 
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et al., 2002) και του συνδυαστικού καταστολέα της εναλλακτικής οξειδάσης και της 

πλαστιδιακής τελικής οξειδάσης (χλωροαναπνοή) n-propyl gallate (nPG) (Cournac et 

al., 2002). Για τη μελέτη της επίδρασης των παρεμποδιστών τα δείγματα επωάστηκαν 

ξεχωριστά σε 2,5 mM KCN, 2,5 mM SHAM και 5 mM nPG, για περίοδο 15 min πριν 

τη μέτρηση. Η επιλογή των συγκεντρώσεων των παρεμποδιστών έγινε μετά από 

προκαταρκτικές μετρήσεις σε διάφορες συγκεντρώσεις παρεμποδιστών στις 

συγκεκριμένες πειραματικές συνθήκες.  

 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το SHAM διαλύεται σε μεθανόλη, οπότε το προς 

μέτρηση δείγμα μετά την προσθήκη του παρεμποδιστή είχε περιεκτικότητα 0,5% 

(v/v) σε μεθανόλη. Επίσης το nPG διαλύεται σε 50% (v/v) μεθανόλη, οπότε το προς 

μέτρηση δείγμα μετά την προσθήκη του παρεμποδιστή είχε περιεκτικότητα 0,25% 

(v/v) σε μεθανόλη. Για να αποκλειστεί λοιπόν η περίπτωση της επίδρασης της 

μεθανόλης στις μετρήσεις της αναπνοής έγιναν τα απαραίτητα πειράματα με 0,25% 

και 0,5% μεθανόλη (v/v) χωρίς παρεμποδιστές, όπου και δεν υπήρχε καμία απολύτως 

διαφορά ως προς την αναπνοή με και χωρίς την παρουσία της. Ανάλογα προβλήματα 

δεν υπήρχαν με το KCN, γιατί αυτό ήταν διαλυμένο σε απιονισμένο νερό.  

 

7. Απομόνωση Θυλακοειδών Μεμβρανών 

 

Για την απομόνωση των πλαστιδιακών μεμβρανών των θυλακοειδών 

ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία. Τα κύτταρα συλλέγονται από την καλλιέργεια μετά 

από φυγοκέντρηση (5 min, 1500g) και ακολουθεί μηχανική ρήξη των κυτταρικών 

τοιχωμάτων τους, με γυάλινα σφαιρίδια (διάμετρος 0.5 mm, Biospec Products Inc. 

Bartlesville, OK 74005) σε ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών ιόντων (75mM, pH=7) 

σύμφωνα με τη μέθοδο των Navakoudis et. al. (2007). Τα αιωρήματα διηθούνται 

μέσα από γυάλινο φίλτρο σε κενό αέρος, για την απομάκρυνση των σφαιριδίων και τα 

εκχυλίσματα φυγοκεντρούνται για 5 λεπτά στα 500g προκειμένου να απομακρυνθούν 

τα άσπαστα κύτταρα. Ακολουθεί φυγοκέντρηση του υπερκειμένου στα 10.000g για 

45 λεπτά σε φυγόκεντρο Sorval (Sorval instruments, RC5C) και σε ρότορα τύπου 

HB-4, σε σταθερή θερμοκρασία 4οC και στη συνέχεια απομακρύνεται το 

υπερκείμενο. Με τη βοήθεια ενός μαλακού πινέλου συλλέγεται η υπερκείμενη 

στοιβάδα (θυλακοειδείς μεμβράνες) του ιζήματος με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην 
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αναμιχθεί με την υποκείμενη στοιβάδα αμύλου και επαναδιαλύεται σε ρυθμιστικό 

διάλυμα 75mM Tricine-NaOH pH=7.3. Όλη η διαδικασία διενεργείται αυστηρά σε 

περιβάλλον πράσινου φωτισμού, χαμηλής φωτονιακής ροής (safe green light), ώστε 

να αποφευχθεί η φωτοοξείδωση των χλωροφυλλών. 

 

8. Συνδυαστικές Μετρήσεις της Ενεργότητας του PSI σε 

Μεμβράνες Θυλακοειδών 

 
Για τις εν λόγω μετρήσεις της ενεργότητας του PSI χρησιμοποιήθηκε η 

πολαρογραφική μέθοδος σε συνδυασμό με ειδικούς πομπούς και δέκτες των 

επιμέρους διαδικασιών. Επισημαίνεται ότι για την αποφυγή δευτερογενών 

φαινομένων οι μετρήσεις έλαβαν χώρα στα πρώτα λεπτά μετά την εισαγωγή των 

εκάστοτε ουσιών και σε ένταση φωτεινής ακτινοβολίας 1000 μmol m-2 s-1. 

 

Για την εκτίμηση της ενεργότητας του PSI χρησιμοποιήθηκαν 1mM NH4Cl, 

για να ενισχύσει το ρυθμό μεταφοράς ηλεκτρονίων, 1mM DCMU για να αναστείλει 

τη μεταφορά ηλεκτρονίων από το PSII στο PSI, 1mM DCPIP σε ανηγμένη μορφή ως 

τεχνητός πομπός ηλεκτρονίών και 1mM MV ως τεχνητός δέκτης ηλεκτρονίων. 

Παράλληλα χρησιμοποιήθηκαν οι διχλωροφαινόλες 2,3dichl, 2,5dichl και 3,4dichl 

στη συγκέντρωση του 1mM, ενώ για τον μάρτυρα χρησιμοποιήθηκε αντί των 

διχλωροφαινολών 1mM DCPIP. Οι μετρήσεις αυτές έλαβαν χώρα με και χωρίς 

ασκορβικό, ώστε να ελεγχεί σε ποια μορφή (οξειδωμένη ή ανηγμένη) οι φαινόλες 

μπορούν ή όχι να λειτουργήσουν ως μεταφορείς ηλεκτρονίων στη φωτοσυνθετική 

αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων στην περιοχή των κινονών. 

 

9. Συνδυαστικές Μετρήσεις για τον έλεγχο της μη κυκλικής 

ροής ηλεκτρονίων σε Μεμβράνες Θυλακοειδών  

 
Για τις εν λόγω μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε η πολαρογραφική μέθοδος σε 

συνδυασμό με τους απαραίτητους παρεμποδιστές. Επισημαίνεται ότι για την αποφυγή 

δευτερογενών φαινομένων οι μετρήσεις έλαβαν χώρα στα πρώτα λεπτά μετά την 
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εισαγωγή των εκάστοτε ουσιών και σε ένταση φωτεινής ακτινοβολίας 1000 μmol m-2 

s-1.  

 

Για τον έλεγχο της μη κυκλικής ροής ηλεκτρονίων χρησιμοποιήθηκε 1mM 

DPC ως τεχνητός πομπός ηλεκτρονίων πριν το PSII και 1mM ΜV ως τεχνητός 

δέκτης ηλεκτρονίων μετά το PSII για τον μάρτυρα, ενώ για τους υπόλοιπους 

χειρισμούς χρησιμοποιήθηκαν και διχλωροφαινόλες (2,3dichl, 2,5dichl και 3,4dichl) 

σε συγκέντρωση 1mM, ώστε να ελεχθεί αν η παρουσία αυτών των διχλωροφαινολών 

παρεμποδίζει τη μη κυκλική ροή ηλεκτρονίων, που αποτελεί μια έμμεση πληροφορία 

για το PSII. 

 

10. Εκχύλιση Πρωτεϊνών – Ποσοτική Ανάλυση Πρωτεϊνών –

Ηλεκτροφορητικός Διαχωρισμός  

 
Για την εκχύλιση ολικών πρωτεϊνών πραγματοποιήθηκε φυγοκέντρηση των 

καλλιεργειών για 5 min στα 1500 g και στα φυγοκεντρημένα πλέον κύτταρα 

προστέθηκε η απαιτούμενη από το διάλυμα Α ποσότητα (1 mL διαλύματος Α για 

κάθε 500 μL PCV) [200 mM Tris-HCl pH 8,0, 10 mM EDTA, 200 mM NaCl, 200 

mM MgCl2, 0,5 mM PMSF, 5 mM DDT, 10 μΜ Leupeptin, 10% (v/v) γλυκερόλη, 

0,25% Triton X-100 και ελάχιστη ποσότητα PVPP για τη δέσμευση των φαινολικών 

ενώσεων]. Όλα τα παραπάνω διαλύονται σε νερό με εξαίρεση το PMSF, που 

διαλύεται σε αιθανόλη. Τα δείγματα αφού επαναδιαλυθούν στην απαιτούμενη 

ποσότητα του διαλύματος Α, αφήνονται overnight στους 4οC. Ακολούθως υφίστανται 

κονιορτοποίηση με υγρό άζωτο, φυγοκέντρηση για 30 min στα 18000g σε 

θερμοκρασία 4οC και συλλογή του υπερκείμενου.  

 

Για την ποσοτικοποίηση των πρωτεϊνών, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των 

Lowry et al., (1951). Συγκεκριμένα, 10 μL πρωτεϊνικού εκχυλίσματος 

κατακρημνίσθηκαν με την προσθήκη ίσου όγκου 20% (v/v) TCA και την παραμονή 

των δειγμάτων στους 4οC για τουλάχιστον 30 min. Ακολούθησε φυγοκέντρηση για 10 

min στα 17000 g, απόρριψη του υπερκειμένου και επαναδιάλυση του ιζήματος με 

προσθήκη 100 μL διαλύματος Α (10 g Na2CO3, 0,1 g K-Na Tartrate, 2 g NaOH ανά 

500 mL νερού). Στη συνέχεια, προστέθηκαν 1 ml διαλύματος Γ [10 mL A και 0,2 mL 
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B (0,5 g CuSO4.5H2O ανά 100 mL  νερού)] και γίνεται επώαση για 10 min. Κατόπιν, 

προστέθηκαν 100 μL διαλύματος Δ το οποίο περιείχε το αντιδραστήριο φαινόλης 

Folin Ciocalteu (Merck, Darmstadt, Germany) αραιωμένo 1:1 (v/v) με dH2O. Τα 

δείγματα επωάστηκαν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για 30 min και 

φωτομετρήθηκαν στα 625 nm. Λαμβάνοντας υπ’ όψη την οπτική πυκνότητα 

ποσοτικοποιήθηκαν, βάσει πρότυπης καμπύλης κατασκευασμένης με bovine serum 

albumin (BSA). Ως αρνητικό πείραμα ελέγχου χρησιμοποιήθηκε δείγμα χωρίς 

πρωτεΐνες.  

 

H σχετική συγκέντρωση των πρωτεϊνών επιβεβαιώθηκε με χρώση 

πηκτώματος SDS-PAGE (Polyacrylamide Gel Electrophoresis) με Coomasie brilliant 

blue R-250. Οι πρωτεΐνες αναμίχθηκαν με sample buffer, σε αναλογία 1:6 αντίστοιχα, 

(sample buffer: 25 mL από 20% (v/v) SDS, 13 mL Tris/HCl 1M pH 6,8, 0,24 g 

bromphenol blue και συμπληρώνουμε μέχρι τα 50 mL γλυκερόλη) στο οποίο έχει 

προστεθεί η απαιτούμενη ποσότητα σε μερκαπτοαιθανόλη λίγο πριν τη χρήση του (7 

μL μερκαπτοαιθανόλη για κάθε mL sample buffer) (Mattoo et al., 1981). Ακολούθως 

τα δείγματα βράζονται για 5 min, ενώ μετά τοποθετούνται απευθείας σε πάγο. 

 

Πήκτωμα 12% ακρυλαμίδης φορτώθηκε 

σύμφωνα με την προσδιορισμένη συγκέντρωση 

πρωτεϊνών μέσω της μεθόδου Lowry, ώστε για 

όλα τα δείγματα να φορτωθεί θεωρητικά ίση 

ποσότητα πρωτεΐνης. Ακολούθησε 

ηλεκτροφόρηση (Σχήμα 48) σε πεδίο 80 mV για 

την πηκτή συγκέντρωσης [stacking gel 4% - 4,5 

mL dH2O, 1,85 mL upper tris (6,06 g Trisma 

base pH 6,8 με πυκνό ΗCl), 1 mL 

Acrylamide:Bis (58,4 g acrylamide και 1,6 g bis 

σε 200 mL dH2O), 26 μL ammonium persulfate 10% (v/v), 11 μL TEMED] και 120 

mV για την πηκτή διαχωρισμού [resolving gel 12% - 4,9 mL dH2O, 3,75 mL lower 

tris (36,3 g Trisma base pH 8,8 με πυκνό ΗCl), 6 mL Acrylamide:Bis (58,4 g 

acrylamide και 1,6 g bis σε 200 mL dH2O), 0,3 mL γλυκερόλη 50% (v/v), 60 μL 

ammonium persulfate 10% (v/v), 5 μL TEMED] . Η πηκτή, μετά τη λήξη της 

ηλεκτροφόρησης, τοποθετήθηκε σε διάλυμα Coomasie brilliant blue R-250 (διάλυμα 

Σχήμα 48. Συσκευή 
Ηλεκτροφόρησης 
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50 % μεθανόλης, 10 % οξικό οξύ, 40% dH2O και 2,5g Coomasie brilliant blue R-250) 

με ήπια ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου για περίπου 20 min και ακολούθησε 

αποχρωματισμός με διάλυμα 50% (v/v) μεθανόλης, 10% οξικού οξέος και 40% dH2O 

(v/v). Το πήκτωμα ξεπλύθηκε με dH2O και φωτογραφήθηκε με ψηφιακή 

φωτογραφική μηχανή κάνοντας χρήση του λογισμικού Kodak Digital Science v1.9. 

 

11. Ανοσοεντοπισμός – Western Blots των Πρωτεϊνών των 

COX, AOX, PTOX, PSaA και D1 

 
 

Τα εκχυλίσματα ολικών πρωτεϊνών διαχωρίστηκαν με 12% SDS-PAGE, όπως 

ακριβώς περιγράφηκε παραπάνω. Μετά το τέλος της ηλεκτροφόρησης, οι πρωτεΐνες 

μεταφέρθηκαν ηλεκροφορητικά (western blot) σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης 

(Porablot, 0,45 μm, Machelrey-Nagel GmbH&Co.KG.Duren) (Towbin et al., 1979). 

To διάλυμα μεταφοράς περιείχε 3 g Trisma base και 14,4 g γλυκίνης ανά λίτρο dH2O. 

H μεταφορά έγινε στα 80V για 1 h. 

 

Τα αντισώματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ήταν εναντίον της πρωτεΐνης 

PSaA, που εδράζει στο PSI (Agrisera), της πρωτεΐνης D1, που εδράζει στο κέντρο 

αντίδρασης του PSII (ευγενική χορηγία του κ.Γανωτάκη), της πλαστιδιακής τελικής 

οξειδάσης ΡΤΟΧ, κεντρικό ένζυμο της χλωροαναπνοής (ευγενική χορηγία του 

Marcel Kuntz - Laboratoire de Génétique Moléculaire des Plantes, CNRS-Université 

Joseph Fourier, France) (Cournac et al., 2000), της κυτοχρωμικής οξειδάσης COX 

(Agrisera) και της εναλλακτικής οξειδάσης ΑΟΧ (ευγενiκή χορηγία του Tom Elthon - 

MSU-DOE Plant Research Laboratory and Biochemistry Department, Michigan State 

University) (Elthon et al., 1989), που εδράζουν στα μιτοχόνδρια. Τα αντισώματα 

χρησιμοποιήθηκαν στην καταλληλότερη για την κάθε περίπτωση αραίωση, η οποία 

βρέθηκε μετά από προκαταρκτικές δοκιμές του εκάστοτε αντισώματος σε διάφορες 

αραιώσεις. Αντίστοιχες δοκιμές έγιναν και με τα αντι-αντισώματα anti-rabbit και anti-

mouse (μόνο για την ΑΟΧ) HRP conjucate.  

 

Για την πραγματοποίηση των western blots ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο της 

Agrisera σύμφωνα με το οποίο οι μεμβράνες αρχικά βρέχονται για 10 min σε PBS (8g 

NaCl, 0,2g KH2PO4, 1,125g Na2HPO4, 0,2g KCl, pH 7 με KOH σε 1 λίτρο dH2O). 
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Ακολουθεί blocking για 1h με 4% σκόνη γάλακτος σε PBS-T (διάλυμα PBS με 0,05% 

Tween 20) και πλυσίματα 1x15 min και 4x5 min με PBS-T, πριν γίνει η ωριαία 

επώαση στο αντίσωμα. Επαναλαμβάνεται το στάδιο με τα πλυσίματα (1x15 min και 

4x5 min με PBS-T) πριν την ωριαία επώαση στο αντι-αντίσωμα. Ακολουθούν 

πλυσίματα 4x5 min με PBS-T και 1x15 min με dH2O, ώστε να αποφευχθούν τυχόν 

αλληλεπιδράσεις του Tween με τα διαλύματα ECL- τα οποία προστίθενται 

ακολούθως, αφού στεγνώσει ελαφρά η μεμβράνη- που θα προκαλούσαν έντονο 

background στην εμφάνιση του φιλμ, που θα ακολουθήσει. 

 

12. Χρώση Μιτοχονδρίων με τον Σημαντή JC-1, Παρατήρηση 

και Ανάλυση Φασμάτων Φθορισμού 

 
Φυγοκεντρημένα κύτταρα (1500g για 5 min) 

επωάστηκαν με τον σημαντή JC-1 σύμφωνα με το πρωτόκολλο 

των Simeonova et al. (2004). Ο σημαντής διαλύθηκε σε 

dimethyl sulfoxide (DMSO) σε συγκέντρωση 5 mg/ml. Το 

παραπάνω διάλυμα αραιώθηκε περαιτέρω σε τελική 

συγκέντρωση 5 μg/ml σε διάλυμα αιώρησης κυττάρων και 

χρησιμοποιήθηκε για την χρώση των μιτοχονδρίων τους. Τα 

κύτταρα επωάστηκαν στο διάλυμα χρώσης για 10 min και 

έπειτα παρατηρήθηκαν χρησιμοποιώντας ένα μικροσκόπιο φθoρισμού Nikon Eclipse 

800 (Σχήμα 49). Πράσινο χρώμα εμφανίζουν τα πολωμένα («υγιή») μιτοχόνδρια των 

κυττάρων, αυτά δηλαδή που διατηρούν το δυναμικό στη μεμβράνη τους, ενώ κόκκινο 

χρώμα τα αποπολωμένα («καταπονημένα – μη υγιή») μιτοχόνδρια, αυτά που δεν 

διατηρούν το δυναμικό στη μεμβράνη τους. 

 

 Για την ανάλυση των 

φασμάτων φθορισμού 

φυγοκεντρημένα κύτταρα 

τοποθετήθηκαν σε κυψελίδα 

χαλαζία και προστέθηκε διάλυμα 

χρώσης JC-1 σε τελική 

συγκέντρωση 1,25 μg/ml. Οι 

Σχήμα 49. 
Μικροσκόπιο 

φθορισμού (Nikon 
Eclipse 800) 

Σχήμα 50. Φασματοφωτόμετρο φθορισμού 
(Perkin Elmer LS50-B) 
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μετρήσεις φθορισμού πραγματοποιήθηκαν μετά από επώαση 10 min, στους 28 οC, 

στο σκοτάδι, με τη χρήση φασματοφωτομέτρου φθορισμού Perkin Elmer LS50-B 

(Σχήμα 50) με μήκος κύματος διέγερσης 490 nm. Οι σαρώσεις φθορισμού 

πραγματοποιήθηκαν σε κλίμακα μήκους κύματος εκπομπής από 490 ως 800 nm.  

13. Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση Φαινολικών Ενώσεων με 

HPLC 

 

Τα δείγματα καλλιέργειας 

φυγοκεντρήθηκαν για 5 min στα 1500 g  

(Heraeus SEPATECH, Biofuge 13), με 

απώτερο σκοπό την καθίζηση των 

κυττάρων, ενώ το υπερκείμενο υγρό 

χρησιμοποιήθηκε για την ποιοτική και την ποσοτική ανάλυση των φαινολικών 

ενώσεων με την χρήση ενός diode array – narrow bore – HPLC συστήματος 

(Shimadzu, SPD-M10A, VP) (Σχήμα 51). Για το διαχωρισμό χρησιμοποιήθηκε μία 

narrow bore χρωματογραφική στήλη (Hewlett Packard, 2.1X200mm, C-18, 5 μm 

particle size) που αυξάνει την ευαισθησία του διαχωρισμού για επιπλέον 5-10 φορές 

σε σύγκριση με τις κλασσικές στήλες.  

 

Για το διαχωρισμό των φαινολικών 

ενώσεων χρησιμοποιήθηκε διαλύτης 

έκλουσης, ο οποίος περιείχε υπερκάθαρο 

νερό (Η2Ο), μεθανόλη (CH3OH) και οξικό 

οξύ (CH3COOH) σε αναλογία όγκων 

49:50:1 αντίστοιχα, με σταθερή ροή 0,2 

mL/min και θερμοκρασία διαχωρισμού 

τους 25 οC (Lovell et al., 2002). Η 

ποιοτική ανάλυση έγινε βάσει του φάσματος απορρόφησης των επιμέρους μεγίστων 

του HPLC-προφίλ, ενώ η ποσοτική εκτίμηση έγινε με την βοήθεια γνωστών 

συγκεντρώσεων φαινολικών ενώσεων. 

 

Σχήμα 51. Diode array SPD-M10A 

Σχήμα 52. Αντλία της HPLC, LC-
10AD VP 
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14. Απομόνωση, Ποιοτικός Χαρακτηρισμός και Ποσοτική 

Ανάλυση ΑΤΡ και ADP με HPLC 

 

Περίπου 0,2 g φυγοκεντρημένων κυττάρων (1500 g για 5 min) 

κονιοτροποιήθηκαν σε υγρό άζωτο. Ο κονιορτοποιημένος ιστός αναμείχθηκε με 1 mL 

2,5% (v/v) TCA. Ακολουθεί ανάδευση, παραμονή στον πάγο για 20 min και 

φυγοκέντρηση στα 15000 g για 20 λεπτά στους 4oC. Το υπερκείμενο συλλέγεται και 

αποθηκεύεται στην κατάψυξη για την αποφυγή αλληλομετατροπής του ΑΤΡ σε ADP 

και ακολούθως σε ΑΜΡ (Rappaport et al., 1999).  

 

Από τα εκχυλισμένα δείγματα παίρνουμε 20 μL και τα αραιώνουμε με 380 μL 

Tris-Cl σε pH 7,1. Για την ποιοτική και την ποσοτική ανάλυση των ποσοτήτων των 

ΑΤΡ και ΑDP έγινε χρήση ενός diode array – narrow bore – HPLC συστήματος 

(Shimadzu, SPD-M10A, VP), ενώ για το διαχωρισμό χρησιμοποιήθηκε μία 

χρωματογραφική στήλη (Hewlett Packard, 4.6 x 250 mm, C-18, 5 μm particle size). 

  

Οι διαλύτες έκλουσης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν Α: ακετονιτρίλιο ACN και 

Β: buffer φωσφορικών (pH 7.00, 60 mM K2HPO4 και 40 mM KH2PO4) στο ακόλουθο 

gradient: 0 min. 100% B, 4 min. 98% B, 5 min. 97% B, 8 min. 96% B, 15 min. 96% 

B, 15.01 min. 100% B, με σταθερή ροή 1 mL/min και θερμοκρασία διαχωρισμού 25 
οC. Η κλίση που περιγράφηκε παραπάνω για τον διαχωρισμό των ΑΤΡ και ADP 

προέρχεται από τα πρωτόκολλα της Kromasil13. Η ποιοτική ανάλυση έγινε βάσει του 

φάσματος απορρόφησης των επιμέρους μεγίστων του HPLC-προφίλ, ενώ η ποσοτική 

εκτίμηση έγινε με την βοήθεια γνωστών συγκεντρώσεων ATP και ADP (SIGMA 

CHEMICAL CO, St. Louis, MO). 

 

15. Ποσοτικός Προσδιορισμός της Συγκέντρωσης της 

Μεθανόλης 

 

1mL δείγματος άγνωστης συγκέντρωσης σε μεθανόλη αφήνεται στον πάγο 

μέχρι να παγώσει. Προστίθενται 0,2 mL διαλύματος A [υπερμαγγανικό κάλλιο 0,2% 

                                                 
13 http://www.sequant.de/downloads/Kromasil_Analytical_Brochure_komplett.pdf 
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CH3OH (μL/mL) = 150,14 Α412
3 + 315,16 Α412

2 + 288,8 Α412 

R2 = 0,9426 

(w/v)] και αναδεύεται ήπια, ενώ παραμένει στον πάγο για ακόμα 15 min. Ακολούθως 

προστίθενται 0,2 mL διαλύματος B (διάλυμα 0,5 Μ sodium arsenite σε 0,12 Ν 

H2SO4) και 0,6 mL dH2O, παραμένωντας για 1 h σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

Μετά προστίθενται 2 mL διαλύματος Γ (0,02 Μ acetylacetone), ακολουθεί ανάδευση 

και θέρμανση σε υδατόλουτρο για 15min στους 58-60 οC, αφού τα σωληνάκια 

σκεπαστούν με γυάλινους βόλους. Τα δείγματα ελέγχθηκαν ως προς την απορρόφηση 

στα 412nm. Ως αρνητικό πείραμα ελέγχου χρησιμοποιήθηκε δείγμα χωρίς μεθανόλη.  

 

Η ποσοτικοποίηση έγινε χρησιμοποιώντας γνωστές ποσότητες μεθανόλης που 

οδήγησαν στην ακόλουθη καμπύλη αναφοράς.  

 

 

 

 
 
 
 

16.  Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση Υδρογόνου (H2) με Αέρια 

Χρωματογραφία Θερμικής Αγωγιμότητας (GC-TCD) 

 
Για την ποιοτική και 

ποσοτική ανάλυση του 

παραγόμενου υδρογόνου 

χρησιμοποιήθηκε Αέρια 

Χρωματογραφία Θερμικής 

Αγωγιμότητας GC-TCD 

(Hewlett Packard 5890 Series II 

– Σχήμα 53), με φέρον αέριο 

Αργό (5bar Πίεση - 23.5 ml 

min-1). 250 μL αέριου 

δείγματος ενύονταν στην GC-

TCD με ειδική gas type σύριγγα, όπου και ο διαχωρισμός του Η2 από τα υπόλοιπα 

αέρια (O2 και Ν2) γινόταν με βάση τη διαφορά στη θερμική αγωγιμότητα των αερίων. 

Η θερμική αγωγικόμητα του Αργού είναι 0.0001772 W/cmK, του Αζώτου 0.0002598 

Σχήμα 53. Αέριος χρωματογράφος θερμικής 
αγωγιμότητας (Hewlett Packard 5890 Series II) 
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W/cmK, του Οξυγόνου 0.0002674 W/cmK και του Υδρογόνου 0.001815 W/cmK14. 

Για το διαχωρισμό χρησιμοποιήθηκε μια τριχοειδής στήλη μεγάλου μήκους (5A 

μεγέθους), ενώ η θερμοκρασία του TCD ανιχνευτή ήταν 170οC, του φούρνου 160οC, 

και του σημείου εισόδου της ένεσης ήταν 180οC (Chader et al., 2009).  

 

H ποσοτικοποίηση έγινε κάνοντας καμπύλη αναφοράς για γνωστές ποσότητες 

υδρογόνου.  

 

17. Μέτρηση Οξειδωαναγωγικού Δυναμικού (RedOx) 

 
Για τη μέτρηση του οξειδοαναγωγικού δυναμικού 

χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρόδιο πλατίνας (Σχήμα 51), το 

οποίο κατασκευάστηκε από το Εργαστήριο Αναλυτικής 

Χημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου της 

Κρήτης, ενώ για την ποσοτικοποίηση του πραγματικού 

RedOx έγινε και παράλληλη μέτρηση του pΗ –δεδομένου ότι και αυτό επηρεάζει τα 

mV του διαλύματος-, οπότε και χρησιμοποιήθηκε η ακόλουθη εξίσωση για τον 

υπολογισμό του: 

 

 

 RedOx (mV) = ± |∆RedOx| + |∆ρΗ|, όπου |∆RedOx|: μεταβολή των mV 

από το ηλεκτρόδιο της πλατίνας μεταξύ ενός δείγματος και του αντίστοιχου 

μάρτυρα, |∆ρΗ|: μεταβολή των mV από το ηλεκτρόδιο αργύρου μεταξύ ενός 

δείγματος και του αντίστοιχου μάρτυρα  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/thermal.html 

Σχήμα 54. Ηλεκτρόδιο 
πλατίνας 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

1. Βιοαποικοδόμηση Φαινόλης 

 

Η φαινόλη (Σχήμα 55) είναι η απλούστερη 

φαινολική ένωση. Πρόκειται για ένα βενζολικό 

δακτύλιο με ένα υδροξύλιο απευθείας συνδεδεμένο 

σε αυτόν. Στην ενότητα αυτήν εξετάζεται η 

ικανότητα του χλωροφύκους Scenedesmus obliquus 

να βιοαποικοδομεί τη φαινόλη σε συγκεκριμένες 

πάντα συνθήκες (βλ. Υλικά και Μεθόδους). 

Χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις διαφορετικές πηγές 

άνθρακα, όπως και στην πλειοψηφία των 

πειραμάτων, στις οποίες έγινε μελέτη της 

ανθεκτικότητας του στελέχους -παρουσία φαινόλης- 

με βάση την ανάπτυξή του, της μοριακής δομής και λειτουργίας του φωτοσυνθετικού 

του μηχανισμού και της βιοαποικοδομησιμότητάς (ικανότητα για βιοαποικοδόμηση) 

του.  
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Σχήμα 55. Ποσοστιαία επί τοις εκατό μεταβολή της βιομάζας του χλωροφύκους 
Scenedesmus obliquus, παρουσία 0,15 mM φαινόλης, σε ένταση φωτονιακής 
ακτινοβολίας 50-60 μmol m-2 s-1 και με τη χρήση τεσσάρων διαφορετικών πηγών 
άνθρακα ([CO2], [glc], [CO2 + glc], [limit C]) 

Σχήμα 56. ∆ομή φαινόλης 
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Από τα δεδομένα των καμπυλών ανάπτυξης (Σχήμα 56) είναι φανερό ότι η 

παρουσία της φαινόλης (0,15 mM), σε κάθε έναν από τους τέσσερις διαφορετικούς 

χειρισμούς, ως προς την παρουσία/απουσία και την προέλευση της πηγής του 

άνθρακα, δεν παρεμποδίζει ουσιαστικά την ανάπτυξη του χλωροφύκους. Στους [CO2] 

και [glc] χειρισμούς οι τιμές είναι πολύ παραπλήσιες του control και στην πλειοψηφία 

των μετρήσεων είναι λίγο καλύτερες από αυτό. Στο χειρισμό [CO2 + glc] υπάρχει μια 

σχετική παρεμπόδιση, που το πιθανότερο είναι να αποδίδεται σε παρουσία μεγάλων 

ποσοτήτων άνθρακα στο μέσο καλλιέργειας. Αντίθετα, στο χειρισμό [limit C] η 

παρουσία της φαινόλης λειτουργεί πολύ περισσότερο ευεργετικά, μάλλον γιατί 

υποκαθιστά τον άνθρακα που είναι περιορισμένος και συνάμα απαραίτητος για την 

ανάπτυξη του φωτοσυνθετικού οργανισμού. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η 

ανάπτυξη του χλωροφύκους παρουσία της φαινόλης φτάνει να ξεπερνάει το μάρτυρα, 

στη διάρκεια του πειράματος, από 500 μέχρι και 2000%. 

Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς των Tadros 

et al. (1994), που υποστηρίζουν ότι τα πράσινα φύκη είναι πολύ ευαίσθητα στην 

παρουσία της φαινόλης, καθώς συγκεντρώσεις της τάξης των 2 mg/L (περίπου 0,02 

mΜ – 8 φορές μικρότερη από τη συγκέντρωση που χρησιμοποιήσαμε) 

παρεμποδίζουν την ανάπτυξή τους.  

Πίνακας 3. Παράμετροι του JIP-test την 5η ημέρα διεξαγωγής του πειράματος, που 
αφορούν τη μοριακή δομή και λειτουργία του φωτοσυνθετικού μηχανισμού του 
χλωροφύκους Scenedesmus obliquus, παρουσία 0,15 mM φαινόλης, σε ένταση 
φωτονιακής ακτινοβολίας 50-60 μmol m-2 s-1 και με τη χρήση τεσσάρων διαφορετικών 
πηγών άνθρακα ([CO2], [glc], [CO2 + glc], [limit C]). Fv/Fm: φωτοσυνθετική απόδοση, 
ABS/RC: μέγεθος λειτουργικής φωτοσυλλεκτικής κεραίας, DIo/RC: ενέργεια που 
διαχέεται με τη μορφή θερμότητας ανά ενεργό κέντρο αντίδρασης, RC/CSo: πυκνότητα 
ενεργών κέντρων αντίδρασης. 

 

Με τα αποτελέσματα της ανάπτυξης φαίνεται να συμφωνούν και οι 

παράμετροι του JIP-test, που πληροφορούν για τη μοριακή δομή και λειτουργία του 

φωτοσυνθετικού μηχανισμού (Πίνακας 3), όπως επίσης και τα δεδομένα της μέγιστης 

[CO2] [limit C]
Fv/Fm ABS/RC DIo/RC RC/CSo Fv/Fm ABS/RC DIo/RC RC/CSo

control 0,408 2,59 1,59 54,04 control 0,616 2,07 0,81 28,46
phenol 0,353 4,26 2,78 28,63 phenol 0,623 1,94 0,75 36,54

[CO2 + glc] [glc]
Fv/Fm ABS/RC DIo/RC RC/CSo Fv/Fm ABS/RC DIo/RC RC/CSo

control 0,395 3,25 2,03 104,28 control 0,427 2,79 1,66 75,14
phenol 0,441 2,70 1,59 83,38 phenol 0,359 2,98 1,94 59,09
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φωτοσυνθετικής δραστηριότητας, που προέκυψαν από την πολαρογραφία (Σχήμα 

54). 

  

 

 

 

 

Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω αποτελέσματα είναι εμφανές ότι η φαινόλη 

στη συγκεκριμένη συγκέντρωση και στις συγκεκριμένες συνθήκες δεν παρεμποδίζει 

ούτε την ανάπτυξη ούτε το φωτοσυνθετικό μηχανισμό του χλωροφύκους. Επομένως 

δε συντρέχει κάποιος σημαντικός λόγος από άποψη τοξικότητας για να μην την 

βιοαποικοδομεί.  

Τα αποτελέσματα της βιοαποικοδόμησης παρουσιάζονται στο ακόλουθο 

Σχήμα 58, όπου η πρώτη στήλη αναφέρεται σε βιοαποικοδόμηση ανά καλλιέργεια 

(γεγονός που ενδιαφέρει περισσότερο σε βιοτεχνολογικές εφαρμογές), όρος που 

χρησιμοποιείται ευρέως στη διεθνή βιβλιογραφία, ενώ η δεύτερη αναφέρεται σε 

βιοαποικοδόμηση ανά κυτταρικό όγκο (PCV) (γεγονός που ενδιαφέρει περισσότερο 

τη βασική έρευνα), που προσωπικά πιστεύω ότι έχει μεγαλύτερη επιστημονική αξία.  

Από τα αποτελέσματα της βιοαποικοδόμησης είναι ξεκάθαρο ότι η φαινόλη, η 

απλούστερη φαινολική ένωση, βιοαποικοδομείται μόνο σε έναν από τους χειρισμούς 

ως προς την προέλευση της πηγής του άνθρακα, τον [limit C] χειρισμό, σε ποσοστό 

Σχήμα 57. Μέγιστη φωτοσυνθετική δραστηριότητα και αναπνοή του χλωροφύκους 
Scenedesmus obliquus, παρουσία 0,15 mM φαινόλης, την 5η ημέρα διεξαγωγής του 
πειράματος, σε ένταση φωτονιακής ακτινοβολίας 50-60 μmol m-2 s-1 και με τη 
χρήση τεσσάρων διαφορετικών πηγών άνθρακα ([CO2], [glc], [CO2 + glc], [limit C]) 
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μόλις 10%. Αυτό σημαίνει ότι για το μικροφύκος η παρουσία της φαινόλης, η οποία 

δεν προκαλεί κανενός είδους τοξικότητα στη συγκεκριμένη συγκέντρωση και στις 

συγκεκριμένες συνθήκες (Σχήματα 56 και 57, Πίνακας 3), αποτελεί εναλλακτική 

πηγή άνθρακα.  

Έτσι, η στρατηγική που φαίνεται να ακολουθεί είναι η εξής: όσο υπάρχουν 

ευκολότερα υποστρώματα άνθρακα (διοξείδιο του άνθρακα ή/και γλυκόζη) και όσο η 

παρουσία της φαινόλης δεν του είναι παρεμποδιστική-τοξική, τα χρησιμοποιεί για να 

καλύψει τις ανάγκες του. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από μετρήσεις γλυκόζης που 

έλαβαν χώρα την πέμπτη ημέρα διεξαγωγής του πειράματος, η τελευταία έχει 

καταναλωθεί εντελώς (σε ποσοστό 100%) στο [glc] χειρισμό. Όταν όμως δεν 

υπάρχουν ενεργειακά αποθέματα με τη μορφή του άνθρακα, [limit C], τότε το 

μικροφύκος μπαίνει στη διαδικασία αναζήτησης ενέργειας (άνθρακα) από άλλη πηγή, 

πιθανόν πιο ενεργειοβόρα γι αυτό, που στην παρούσα φάση είναι η φαινόλη, μέσω 

της βιοδιάσπασής της. 

Αυτή η θεωρία εξηγεί επαρκώς και το λόγο που η ανάπτυξη παρουσία 

φαινόλης στο [limit C] χειρισμό είναι πολύ καλύτερη σε σύγκριση με την καλλιέργεια 

μάρτυρα (Σχήμα 57), όπου τα αποθέματα σε άνθρακα εξαντλούνται πολύ πιο 

γρήγορα. Οι van Schie & Young (2000) αναφέρουν την πιθανότητα χρήσης της 

φαινόλης ως πηγή άνθρακα και ενέργειας σε βακτηριακές καλλιέργειες, γεγονός που 

αποδείχτηκε τώρα ότι ισχύει και σε μικροφύκη.  

Οι Petroutsos et al. (2007) είχαν δημοσιεύσει μια ανάλογη παρατήρηση 

σχετικά με την απουσία βιοαποικοδόμησης της φαινόλης σε συγκέντρωση 0,2 mM -

που είναι παραπλήσια με τη δική μας- από το μικροφύκος Tetraselmis marina, ενώ 

Σχήμα 58. Βιοαποικοδόμηση φαινόλης (0,15 mM) ανά καλλιέργεια και ανά κυτταρικό 
όγκο (PCV) του χλωροφύκους Scenedesmus obliquus την 5η ημέρα διεξαγωγής του 
πειράματος, σε ένταση φωτονιακής ακτινοβολίας 50-60 μmol m-2 s-1 και με τη 
χρήση τεσσάρων διαφορετικών πηγών άνθρακα ([CO2], [glc], [CO2 + glc], [limit C]) 
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παράλληλα δεν υπήρχε παρεμπόδιση στην ανάπτυξή του. Η πηγή του άνθρακα που 

χρησιμοποίησαν για την ανάπτυξη του στελέχους ήταν 1 g/L NaHCO3 και απέδωσαν 

την ανικανότητά του για βιοαποικοδόμηση στην απουσία των κατάλληλων ενζύμων 

για τη βιοδιάσπαση της ξενοβιοτικής τοξικής ουσίας. Όμως, όπως αποδείχτηκε 

παραπάνω, δεν είναι τόσο θέμα ύπαρξης των ενζύμων όσο θέμα ενεργοποίησής τους, 

επιλέγοντας τις κατάλληλες συνθήκες, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η 

παροχή περιορισμένου άνθρακα. Η προτεινόμενη βιοαποικοδομητική στρατηγική του 

χλωροφύκους συμφωνεί με τη διαπίστωση των Field et al. (1995) ότι η 

βιοαποικοδόμηση πολλές φορές απαιτεί περιορισμένα θρεπτικά.   

 

 Το ερώτημα που αναδεικνύεται από τα παραπάνω είναι γιατί η 

βιοαποικοδόμηση της φαινόλης περιορίζεται στο 10% της αρχικής συγκέντρωσης; 

 

 Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα (Σχήματα 57, 58, 59 και Πίνακας 3) δείχνουν 

ότι η φαινόλη καταρχάς αποικοδομείται. Άρα ο μικροοργανισμός διαθέτει τα ένζυμα 

εκείνα που απαιτούνται για τη βιοδιάσπασή της. Το θέμα είναι να βρεθούν οι 

κατάλληλες εκείνες συνθήκες που τα επάγουν. Από το πείραμα που προηγήθηκε είναι 

ολοφάνερο ότι για να «μπει» το μικροφύκος στη διαδικασία να διασπάσει τη φαινόλη 

είναι αναγκαία η έλλειψη εξωγενούς πηγής άνθρακα, αφού η φαινόλη λειτουργεί ως 

εναλλακτική πηγή. Παράλληλα η βιοαποικοδόμηση είναι μια ενεργειοβόρος 

διαδικασία, αφού πρόκειται για σχάση βενζολικού δακτυλίου - διάσπαση δεσμών. 

Άρα απαιτείται ενέργεια για να πραγματοποιηθεί, την οποία δεν μπορούμε να 

προσφέρουμε με τη μορφή του άνθρακα. Επομένως η μόνη λύση είναι να 

προσφέρουμε ενέργεια με άλλη μορφή, με τη μορφή του φωτός (αφού πρόκειται για 

φωτοσυνθετικό μικροοργανισμό).  

 

Στα πλαίσια αυτού του σκεπτικού, έγινε προσπάθεια βιοαποικοδόμησης της 

φαινόλης σε 3 διαφορετικές εντάσεις φωτονιακής ακτινοβολίας: σκοτάδι - dark(0 

μmol m-2 s-1), χαμηλής έντασης φωτονιακής ακτινοβολίας - low light (LL: 50-60 

μmol m-2 s-1) και υψηλής έντασης φωτονιακής ακτινοβολίας - high light (HL: 100-

120 μmol m-2 s-1). Τα αποτελέσματα της βιοαποικοδόμησης παρουσιάζονται στa 

ακόλουθα Σχήματα 59 και 60, όπου και επαληθεύεται η υπόθεση εργασίας που 

υιοθετήσαμε από την αρχή.  
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Από τα δεδομένα των Σχημάτων 59 και 60 αποδεικνύεται ότι σε συνθήκες 

περιορισμένες σε εξωγενή πηγή άνθρακα, το μικροφύκος με περισσότερα ενεργειακά 

αποθέματα (συνθήκες υψηλού φωτισμού) βιοαποικοδομεί τη φαινόλη 100%, σε 

αντίθεση με το μικροφύκος με χαμηλότερα ενεργειακά αποθέματα (συνθήκες 

χαμηλού φωτισμού) που βιοαποικοδομεί μόνο το 10% αυτής και το μικροφύκος με 

καθόλου ενεργειακά αποθέματα (σκοτάδι), το οποίο δεν μπορεί να τη 

βιοαποικοδομήσει καθόλου.  

 

Σχήμα 60. Βιοαποικοδόμηση της φαινόλης (0,15 mM) από το μικροφύκος Scenedesmus 
obliquus  την 5η ημέρα διεξαγωγής του πειράματος, σε [limit C] χειρισμό και σε τρεις 
διαφορετικές εντάσεις φωτεινής ακτινοβολίας σκοτάδι (Dark: 0 μmol m-2 s-1), χαμηλής 
έντασης ακτινοβολίας (LL: 50 - 60 μmol m-2 s-1) και υψηλής έντασης ακτινοβολία 
(HL: 100 - 120 μmol m-2 s-1) 
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Σχήμα 59. HPLC profiles φαινόλης στο διάλυμα της καλλιέργειας, την 5η ημέρα 
διεξαγωγής του πειράματος, σε [limit C] χειρισμό και σε τρεις διαφορετικές εντάσεις 
φωτεινής ακτινοβολίας σκοτάδι (Dark: 0 μmol m-2 s-1), χαμηλής έντασης ακτινοβολία 
(LL: 50-60 μmol m-2 s-1) και υψηλής έντασης ακτινοβολία (HL: 100-120 μmol m-2 
s-1). Η αρχική συγκέντρωση της φαινόλης δεν παρουσιάζεται ξεχωριστά γιατί 
συμπίπτει με εκείνη που αναφέρεται στο σκοτάδι 
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Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Howard (1989) υποστηρίζει ότι 

το φως επηρεάζει τη συσσώρευση της φαινόλης από τα φύκη, μέσω μιας διαδικασίας 

που καλείται φωτόλυση. Η φαινόλη απορροφάει φως στην περιοχή των 290-330 nm 

και έχει τη δυνατότητα αποικοδόμησης μέσω άμεσης φωτολυτικής διαδικασίας. Στη 

φύση η φωτοχημική αποικοδόμηση της φαινόλης δημιουργεί έμμεσα ρίζες 

υδροξυλίου και υπεροξειδίου, που αντιδρούν με τη φαινόλη και ο ρυθμός μείωσής 

της είναι ραγδαίος. Πειράματα που πραγματοποιήθηκαν απουσία μικροφυκών σε 

συνθήκες φωτισμού, ανάλογες με εκείνες όπου παρατηρήθηκε η 100% 

βιοαποικοδόμηση της φαινόλης, έγινε φανερό ότι στη δική μας περίπτωση δεν υπήρχε 

φωτολυτική διάσπαση. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το φως δεν είχε το 

απαιτούμενο μήκος κύματος ώστε να λάβει χώρα η άμεση φωτόλυση (Newsted, 

2004). Επομένως η βιοαποικοδόμηση της φαινόλης είναι μια καθαρά 

φωτοελεγχόμενη διαδικασία χωρίς καμία φωτολυτική υποψία. 
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2. Βιοαποικοδόμηση Μονοϋποκατεστημένων 

Αλογονοφαινολών 

 
Αφού επιτεύχθηκε η αποικοδόμηση της απλούστερης φαινολικής ένωσης, της 

φαινόλης, σε ποσοστό 100% και αποδείχτηκε ότι είναι ξεκάθαρα θέμα 

βιοενεργητικής επιλογής κατάλληλων συνθηκών για την επαγωγή των απαραίτητων 

βιοαποικοδομητικών ενζύμων, το επόμενο βήμα είναι η μελέτη της συμπεριφοράς 

του χλωροφύκους σε συνθήκες αυξημένης τοξικότητας, ή καλύτερα σε συνθήκες 

όπου η τοξικότητα αυξάνεται βαθμιαία, με την προσθήκη ενός επιπλέον 

υποκαταστάτη στο φαινολικό δακτύλιο. 

Έτσι στην ενότητα αυτήν εξετάζεται η ικανότητα του χλωροφύκους 

Scenedesmus obliquus να βιοαποικοδομεί τις μονοϋποκατεστημένες 

αλογονοφαινόλες (χλωρο-φαινόλες, βρωμο-φαινόλες και ιωδο-φαινόλες) στις 

συγκεκριμένες πάντα συνθήκες, όπως αυτές περιγράφονται λεπτομερώς στο 

κεφάλαιο «Υλικά και Μέθοδοι». Χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις διαφορετικές πηγές 

άνθρακα, όπως και στην πλειοψηφία των πειραμάτων, στις οποίες έγινε μελέτη της 

ανθεκτικότητας του στελέχους -παρουσία των φαινολικών ενώσεων σε συγκέντρωση 

0,15 mM κάθε φορά- με βάση την ανάπτυξή του, τις αλλαγές στη μοριακή δομή και 

λειτουργία του φωτοσυνθετικού του μηχανισμού (JIP-test) και της 

βιοαποικοδομησιμότητάς του. 

Από τα δεδομένα του Σχήματος 61 είναι φανερό ότι η εξωγενής πηγή του 

άνθρακα που χρησιμοποιείται κάθε φορά (ανόργανη, οργανική, συνδυασμός και 

έλλειψη αυτών) σε συνδυασμό με την εκάστοτε φαινολική ένωση στο μέσο 

καλλιέργειας επηρεάζει άμεσα το πόσο τοξική μπορεί να γίνει η φαινολική ένωση για 

το μικροφύκος, που στην παρούσα φάση εκφράζεται ως παρεμποδιστική τάση στην 

ανάπτυξή του.  

Στην περίπτωση όπου η εξωγενής πηγή του άνθρακα είναι CO2 (10% σε 

αέρα) τότε έντονη παρεμποδιστική τάση εμφανίζεται κυρίως στις meta 

υποκατεστημένες φαινόλες, ενώ στις ortho και para δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί 

ότι υπάρχει κάποια αξιοσημείωτη παρεμπόδιση ως προς την ανάπτυξη του 

χλωροφύκους σε σύγκριση πάντα με την καλλιέργεια του μάρτυρα. Αντίθετα θα 

μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι παρουσία ανόργανης πηγής άνθρακα και φωτός για 

φωτοσυνθετική εκμετάλλευση, οι ortho και para υποκατεστημένες φαινόλες ευνοούν 
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την ανάπτυξη του στελέχους, δεδομένου ότι στην πλειοψηφία του πειράματος η 

ανάπτυξή του είναι καλύτερη από την αντίστοιχη του μάρτυρα. Επομένως στον 

[CO2]-χειρισμό η τοξικότητα συνδέεται μόνο με τη meta υποκατάσταση. Επίσης 

πρέπει να επισημάνουμε ότι στις ιωδοφαινόλες, που είναι λιγότερο τοξικές από τις 

χλώρο- και βρώμο- φαινόλες (για λόγους που θα εξηγηθούν παρακάτω) είναι 

εμφανές ότι όταν ο υποκαταστάτης είναι στην ortho θέση τότε η ανάπτυξη είναι 

ασυγκρίτως καλύτερη (μέχρι και 200% καλύτερη από το μάρτυρα) από την para 

υποκατάσταση (μέχρι και 100% καλύτερη από το μάρτυρα), ενώ αντίθετα η meta 

υποκατάσταση εμφανίζει παρεμποδιστική τάση (μέχρι και 80% μικρότερη από τον 

μάρτυρα). Στις χλώρο- και βρώμο- φαινόλες είναι τόσο έντονη η τοξικότητα που δεν 

μπορεί να φανερωθεί αυτή η διαβάθμιση στην ανάπτυξη μεταξύ των ortho και para 

υποκαταστάσεων, γιατί η έντονη τοξικότητα «υπερκαλύπτει» τις διαφοροποιήσεις 

αυτές. Επομένως θα λέγαμε ότι στον [CO2] χειρισμό η ανάπτυξη του χλωροφύκους 

παρουσία αλογονοφαινολών ακολουθεί τη σειρά  ortho > para > meta, με φορά από 

τη μεγαλύτερη προς τη μικρότερη ανάπτυξη ως προς το μάρτυρα. 

Στην περίπτωση όπου η εξωγενής πηγή του άνθρακα είναι οργανική (Σχήμα 

61) (glc 5 g/L) τότε υπάρχει κάποιου είδους παρεμπόδιση στην ανάπτυξη (συγκριτικά 

με την καλλιέργεια του μάρτυρα), που είναι πιο έντονη όταν ο υποκαταστάτης 

(χλώριο, βρώμιο και ιώδιο) καταλαμβάνει την ortho ή τη meta θέση, με εντονότερο 

το φαινόμενο στην ortho. Η para θέση είναι η λιγότερο επιβεβαρυμένη από άποψη 

παρεμπόδισης, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις είναι συγκρίσιμη ή και 

μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του μάρτυρα. Η παρεμπόδιση της ανάπτυξης του 

χλωροφύκους παρουσία των αλογονοφαινολών στους χειρισμούς όπου διαθέτουν 

γλυκόζη στο μέσο καλλιέργειας επηρεάζεται άμεσα από τη θέση και το είδος του 

υποκαταστάτη στο φαινολικό δακτύλιο. Ως προς το είδος του υποκαταστάτη η 

παρεμπόδιση ακολουθεί τη σειρά χλώριο > βρώμιο > ιώδιο, ενώ ως προς τη θέση του 

υποκαταστάτη είναι ortho > meta > para. Συνδυαστικά η μεγαλύτερη παρεμπόδιση 

προκαλείται παρουσία ortho υποκατεστημένης χλωροφαινόλης και η μικρότερη 

παρουσία para υποκατεστημένης ιωδοφαινόλης (όπου και δεν υπάρχει παρεμπόδιση, 

αφού η ανάπτυξη είναι πολύ καλύτερη από τον αντίστοιχο μάρτυρα). 

Στην περίπτωση όπου χρησιμοποιείται συνδυασμός οργανικής και ανόργανης 

εξωγενούς πηγής άνθρακα (Σχήμα 61) (CO2 10% + glc 5 g/L) τότε φαίνεται να 

υπάρχει μια συνδυαστική τάση των επιδράσεων που προκαλεί η κάθε μια πηγή 

ξεχωριστά, όπως ακριβώς αυτές περιγράφονται παραπάνω. Η έντονη παρεμποδιστική 
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τάση που προκαλείται παρουσία ανόργανης πηγής όταν ο υποκαταστάτης 

καταλαμβάνει τη meta θέση γίνεται πολύ πιο ήπια λόγω της παρουσίας της γλυκόζης. 

Έτσι η ortho και η meta υποκατάσταση έχει παραπλήσια παρεμπόδιση στην  

ανάπτυξη, η οποία είναι εντονότερη σε σύγκριση με την παρεμπόδιση που 

προκαλείται όταν ο υποκαταστάτης καταλαμβάνει την para θέση. Επομένως υπάρχει 

μια παρεμποδιστική τάση που ακολουθεί την σειρά ortho ≈  meta > para. 

Τέλος στο [limit C] χειρισμό (Σχήμα 61) φαίνεται να μην υπάρχει κανενός 

είδους παρεμπόδιση στην ανάπτυξη. Αντίθετα η παρουσία των φαινολών φαίνεται να 

ευνοεί την ανάπτυξη του χλωροφύκους, κυρίως όταν ο υποκαταστάτης είναι ιώδιο, 

όπου η ανάπτυξη φτάνει και το 900% του μάρτυρα. Λόγω της μικρότερης 

τοξικότητας των ιωδοφαινολών, που προαναφέρθηκε και στο [CO2]-χειρισμό, η 

διαβάθμιση της ανάπτυξης ανάλογα με τη θέση του υποκαταστάτη στο φαινολικό 

δακτύλιο είναι ortho > para > meta. 

 

Συμπερασματικά η εκάστοτε εξωγενής πηγή του άνθρακα φαίνεται να 

επηρεάζει με διαφορετικό τρόπο την τοξικότητα της εκάστοτε φαινόλης για το 

μικροφύκος και κατ’ επέκταση την ανάπτυξή του. Από το Σχήμα 61 γίνεται φανερό 

ότι η γλυκόζη ως εξωγενής πηγή άνθρακα υπερκαλύπτει την επίδραση της ανόργανης 

πηγής (CO2) στις δεδομένες συνθήκες φωτισμού, γεγονός που φαίνεται στο χειρισμό 

που χρησιμοποιούνται και οι δύο πηγές μαζί, ίσως γιατί η γλυκόζη είναι μια 

«εύκολη» πηγή ενέργειας που δεν χρειάζεται ιδιαίτερη επεξεργασία για άμεση χρήση. 

Ακόμα αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι εκτός από το είδος της εξωγενούς πηγής του 

άνθρακα παίζει σημαντικό ρόλο και το είδος, καθώς και η θέση του υποκαταστάτη, 

που σχετίζεται με την τοξικότητα και τη δυσκολία αποικοδόμησής του (ενεργειακές 

απαιτήσεις).  
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Σχήμα 61. Ποσοστιαία επί τοις εκατό μεταβολή της ανάπτυξης του χλωροφύκους Scenedesmus obliquus (σε σχέση με την ανάπτυξη της καλλιέργειας 
του μάρτυρα), παρουσία αλογονοφαινολών (0,15 mM), σε ένταση φωτονιακή ακτινοβολίας 50-60 μmol m-2 s-1 και με τη χρήση τεσσάρων 
διαφορετικών πηγών άνθρακα ([CO2], [glc], [CO2 + glc], [limit C]) 
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Με τα αποτελέσματα αυτά φαίνεται να συμφωνούν και οι παράμετροι του JIP-

test, που πληροφορούν για τη μοριακή δομή και λειτουργία του φωτοσυνθετικού 

μηχανισμού (Πίνακας 4), όπως επίσης και τα δεδομένα της μέγιστης φωτοσυνθετικής 

δραστηριότητας, που προέκυψαν από την πολαρογραφία (Σχήμα 62). 

 

Πίνακας 4. Παράμετροι του JIP-test την 5η μέρα διεξαγωγής του πειράματος, που 
αφορούν τη μοριακή δομή και λειτουργία του φωτοσυνθετικού μηχανισμού του 
χλωροφύκους Scenedesmus obliquus, παρουσία αλογονοφαινολών (0,15 mM), σε ένταση 
φωτονιακής ακτινοβολίας 50-60 μmol m-2 s-1 και με τη χρήση τεσσάρων διαφορετικών 
πηγών άνθρακα ([CO2], [glc], [CO2 + glc], [limit C]). Fv/Fm: φωτοσυνθετική απόδοση, 
ABS/RC: μέγεθος λειτουργικής φωτοσυλλεκτικής κεραίας, DIo/RC: ενέργεια που 
διαχέεται με τη μορφή θερμότητας ανά ενεργό κέντρο αντίδρασης, RC/CSo: πυκνότητα 
ενεργών κέντρων αντίδρασης. 

 

Από τις παραμέτρους του JIP-test φαίνεται ότι υπάρχουν σαφή σημάδια 

καταπόνησης όταν ο υποκαταστάτης στο φαινολικό δακτύλιο καταλαμβάνει τη meta 

θέση. Είναι φανερό ότι αυτή η τοξικότητα είναι υπαρκτή στο φωτοσυνθετικό 

μηχανισμό και εκδηλώνεται σε όλες τις μεταχειρίσεις (εξαίρεση αποτελεί ο [limit C] 

χειρισμός) με αύξηση της φωτοσυλλεκτικής κεραίας (ABS/RC), με μείωση της 

πυκνότητας των ενεργών κέντρων αντίδρασης (RC/CSo) με άμεση συνέπεια την 

αύξηση της ενέργειας που διαχέεται με τη μορφή θερμότητας (DIo/RC) και τη μείωση 

της φωτοσυνθετικής απόδοσης (Fv/Fm). Αυτές οι αποκρίσεις του φωτοσυνθετικού 

μηχανισμού είναι χαρακτηριστικές αποκρίσεις αβιοτικής καταπόνησης, όπως αυτές 

[CO2] [limit C]
Fv/Fm ABS/RC DIo/RC RC/CSo Fv/Fm ABS/RC DIo/RC RC/CSo

control 0,408 2,591 1,591 54,040 control 0,616 2,073 0,810 28,461
2chloro 0,378 3,639 2,305 45,622 2chloro 0,550 3,403 1,653 19,985
3chloro 0,224 5,437 4,260 19,312 3chloro 0,600 2,452 1,016 23,659
4chloro 0,388 3,319 2,056 25,005 4chloro 0,586 2,556 1,102 19,559
2bromo 0,311 4,170 2,953 27,339 2bromo 0,543 3,171 1,524 19,554
3bromo 0,133 13,852 11,852 5,559 3bromo 0,564 2,709 1,281 19,194
4bromo 0,359 3,362 2,220 30,038 4bromo 0,540 3,922 1,922 12,495
2iodo 0,398 5,467 3,356 27,620 2iodo 0,541 3,766 2,010 23,102
3iodo 0,082 23,744 22,030 3,791 3iodo 0,485 3,454 1,751 21,422
4iodo 0,409 3,018 1,841 32,146 4iodo 0,589 2,620 1,175 18,323

[CO2 + glc] [glc]
Fv/Fm ABS/RC DIo/RC RC/CSo Fv/Fm ABS/RC DIo/RC RC/CSo

control 0,395 3,251 2,026 104,275 control 0,427 2,795 1,658 75,143
2chloro 0,382 3,120 2,004 41,989 2chloro 0,493 2,440 1,282 46,731
3chloro 0,342 3,186 2,217 40,171 3chloro 0,347 3,247 2,167 87,762
4chloro 0,404 3,058 1,888 54,943 4chloro 0,425 3,017 1,770 86,502
2bromo 0,396 3,485 2,175 38,763 2bromo 0,440 3,016 1,766 53,384
3bromo 0,308 3,441 2,500 24,703 3bromo 0,316 3,607 2,501 43,249
4bromo 0,428 3,258 1,894 46,371 4bromo 0,414 2,264 1,363 82,144
2iodo 0,387 3,524 2,215 45,119 2iodo 0,466 2,910 1,591 72,503
3iodo 0,298 3,253 2,152 30,343 3iodo 0,335 4,014 2,751 42,850
4iodo 0,452 2,463 1,396 86,087 4iodo 0,420 4,539 3,061 116,770
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που παρατηρήθηκαν σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας (Sfakianaki et al., 2006), 

υψηλής UV-B ακτινοβολίας (Sfichi et al., 2004; Lutz et al., 2005), οσμωτικής 

καταπόνησης (Demetriou et al., 2007) και αυξημένων συγκεντρώσεων όζοντος 

(Navakoudis et al., 2003; Lutz et al., 2005). Μάλιστα η ένταση αυτής της τοξικότητας 

είναι πιο ήπια όταν στο μέσο καλλιέργειας υπάρχει γλυκόζη, ίσως γιατί όπως 

αναφέρθηκε και πριν, αποτελεί μια «εύκολη» πηγή ενέργειας, που δίνει την ευκαιρία 

στο μικροφύκος να αναλώσει ένα μέρος της για να «καλύψει» τις ενεργειακές 

απαιτήσεις για τη διάσπαση της φαινολικής ένωσης, μειώνοντας την τοξικότητα. 

Ανάλογες παρατηρήσεις απορρέουν και από τα δεδομένα της πολαρογραφίας 

(Σχήμα 62), όπου ενώ όλες οι τιμές της μέγιστης φωτοσυνθετικής δραστηριότητας και 

της αναπνοής είναι παραπλήσιες ή καλύτερες του μάρτυρα, στην περίπτωση των meta 

υποκατεστημένων φαινολικών ενώσεων υπάρχει έντονη παρεμποδιστική τάση της 

μέγιστης φωτοσυνθετικής δραστηριότητας, η οποία είναι φανερή σε όλους τους 

χειρισμούς ως προς την εξωγενώς παρεχόμενη πηγή του άνθρακα με εξαίρεση το 

[limit C]-χειρισμό, όπου δεν υπάρχει κανενός είδους παρεμπόδιση στη μέγιστη 

φωτοσυνθετική δραστηριότητα του χλωροφύκους παρουσία όλων των 

αλογονοφαινολών. 
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Σχήμα 62. Μέγιστη φωτοσυνθετική δραστηριότητα και αναπνοή του χλωροφύκους Scenedesmus obliquus, παρουσία αλογονοφαινολών (0,15 mM), 
την 5η ημέρα διεξαγωγής του πειράματος, σε ένταση φωτεινής ακτινοβολίας 50-60 μmol m-2 s-1 και με τη χρήση τεσσάρων διαφορετικών πηγών 
άνθρακα ([CO2], [glc], [CO2 + glc], [limit C]) 
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Τα αποτελέσματα της HPLC καταγραφής της βιοαποικοδόμησης των 

επιμέρους φαινολικών ενώσεων σε όλους τους χειρισμούς παρουσιάζονται στο Σχήμα 

63, όπου η πρώτη στήλη αναφέρεται στη βιοαποικοδόμηση ανά καλλιέργεια, ενώ η 

δεύτερη ανά κυτταρικό όγκο (PCV). Από τα αποτελέσματα γίνεται φανερό ότι το 

μικροφύκος έχει τη δυνατότητα να βιοαποικοδομήσει και τις πιο τοξικές 

αλογονοφαινόλες. Αποδεικνύεται ότι είναι θέμα επιλογής κατάλληλων συνθηκών, 

αφού η βιοαποικοδόμηση αλλάζει ανάλογα με την εξωγενώς παρεχόμενη πηγή του 

άνθρακα. Αυτό που δεν αλλάζει σε οποιαδήποτε πηγή άνθρακα και αν το 

μελετήσουμε είναι το γεγονός ότι η βιοαποικοδόμηση μεταξύ των όμοια 

υποκατεστημένων αλογονοφαινολών ακολουθεί μια συγκεκριμένη τάση. Ειδικότερα, 

η αποικοδόμηση των χλωροφαινολών είναι μικρότερη από την αντίστοιχη των 

βρωμοφαινολών και αυτή μικρότερη από την αντίστοιχη των ιωδοφαινολών. Αυτό το 

γεγονός ισχύει για οποιαδήποτε πηγή άνθρακα και για οποιοδήποτε τρόπο 

παρουσίασης των αποτελεσμάτων.  

Η παρατήρηση, σχετικά με την τάση βιοδιάσπασης των αλογονοφαινολών, 

ήταν σχετικά αναμενόμενη με βάση τις ιοντικές ακτίνες των αλογόνων και τα 

ενεργειακά δεδομένα σχάσης των δεσμών άνθρακα – αλογόνου. Συγκεκριμένα το 

ιώδιο (ΑΒ: 127) ως πιο μεγαλομοριακό από το βρώμιο (ΑΒ: 80) και το χλώριο (ΑΒ: 

35,5) έχει μεγαλύτερη ιοντική ακτίνα και επομένως είναι πιο εύκολο να γίνει η 

απόσπασή του από το φαινολικό δακτύλιο. Οι τιμές των ιοντικών ακτινών κατά 

Pauling είναι για το ιόν του ιωδίου 216 pm, για το ιόν του βρωμίου 195 pm, ενώ για 

το ιόν του χλωρίου είναι 26 pm. Κάτι ανάλογο ισχυρίζονται και οι Mohn & Tiedge 

(1992) οι οποίοι υποστηρίζουν ότι όσο μεγαλύτερο είναι ένα μόριο τόσο πιο εύκολα 

μπορεί να αποσπαστεί.  

Αυτό ενισχύεται και από τα ενεργειακά δεδομένα σύμφωνα με τα οποία η 

ενέργεια που απαιτείται για τη διάσπαση του δεσμού C-Cl (ΔΗ298 = 327 kJ/mol) είναι 

μεγαλύτερη από την ενέργεια που απαιτείται για τη διάσπαση του δεσμού C-Br  

(ΔΗ298 = 285 kJ/mol), και αυτή με τη σειρά της μεγαλύτερη από την ενέργεια που 

απαιτείται για τη διάσπαση του δεσμού C-I (ΔΗ298 = 213 kJ/mol) (Κλούρας, 1999). 

Με βάση αυτές τις επισημάνσεις είναι απολύτως φυσιολογικό το επίπεδο 

βιοαποικοδομησιμότητας των αλογονοφαινολών να ακολουθεί τη σειρά ιωδοφαινόλες 

> βρωμοφαινόλες > χλωροφαινόλες σε οποιαδήποτε εξωγενώς παρεχόμενη πηγή 

άνθρακα και σε οποιαδήποτε υποκατεστημένη θέση του αρωματικού δακτυλίου, είτε 

η αποικοδόμηση είναι εκφρασμένη ανά καλλιέργεια είτε ανά κυτταρικό όγκο (PCV). 



Βιοενεργητική Στρατηγική Αποικοδόμησης Φαινολικών Ενώσεων-Βιοτεχνολογικές Προεκτάσεις 

 

 97

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η βιοαποικοδόμηση των 

αλογονοφαινολών είναι μια διαδικασία δύο βημάτων. Το πρώτο είναι η απόσπαση 

του αλογόνου και το δεύτερο η διάσπαση του φαινολικού δακτυλίου. Με αυτό 

συμφωνούν και οι Janssen et al. (2005), σύμφωνα με τους οποίους τα ένζυμα που 

χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση του πρώτου αυτού καθοριστικού βήματος 

είναι οι αφαλογονάσες. Οι Rahman et al. (2007) απέδειξαν ότι κατά την διαδικασία 

της αποικοδόμησης της πεντάχλωροφαινόλης, η αναγωγική αφαλογόνωση ή αλλιώς η 

απόσπαση χλωριόντων είναι το πρώτο βήμα για τη βιοαποικοδόμησή της και 

ακολουθεί η διάσπαση του φαινολικού δακτυλίου είτε σε αερόβιες είτε σε αναερόβιες 

συνθήκες. Οι Williams & Sayers (1994), συμφωνούν με τις δύο προαναφερθείσες 

φάσεις αλλά συμπληρώνουν και μια τρίτη που είναι η μετατροπή των προϊόντων που 

παράγονται μετά το σχάσιμο του φαινολικού δακτυλίου σε αλειφατικές ενώσεις, οι 

οποίες μπορούν να περάσουν κατευθείαν στον κεντρικό μεταβολισμό. 

Οι Field et al. (1995) ισχυρίζονται ότι ναι μεν η αποικοδόμηση γίνεται σε δύο 

κύριες φάσεις αλλά με εντελώς αντίθετη σειρά από αυτήν που προαναφέρθηκε. 

Δηλαδή υποστηρίζουν ότι πρώτα γίνεται η σχάση του δακτυλίου και μετά η 

απόσπαση του αλογόνου. Το ίδιο ισχυρίζονται και οι Solyanikova & Golovleva 

(2004) για τη βακτηριακή βιοαποικοδόμηση χλωροφαινολών σε αερόβιες συνθήκες. 

Αυτή η θεωρία δεν συνάδει με τα πειραματικά μας αποτελέσματα, αφού αν συνέβαινε 

πρώτα η σχάση του δακτυλίου δεν θα υπήρχε κανενός είδους διαφοροποίηση 

ανάμεσα στις όμοια υποκατεστημένες χλώρο-, βρώμο- και ίωδο- φαινόλες. Πιο 

συγκεκριμένα θα έπρεπε όλες οι ortho ή οι meta ή οι para υποκατεστημένες φαινόλες 

να έχουν την ίδια αποικοδόμηση στους εκάστοτε χειρισμούς ως προς την εξωγενή 

πηγή άνθρακα, γεγονός που δε συμβαίνει. Αντίθετα υπάρχει μια διαβάθμιση 

αποικοδόμησης που όπως ειπώθηκε ακολουθεί τη σειρά χλώρο < βρώμο < ίωδο, αλλά 

και παράλληλη διαφοροποίηση μεταξύ των ortho, meta και para υποκαταστάσεων, 

γεγονός που ενισχύει την πρώτη υπόθεση των Janssen et al. (1995).  

Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο υπέρ της υποθέσεως των Janssen et al (1995) 

είναι και η αποικοδόμηση των αλογονοφαινολών στο [limit C]-χειρισμό. Αν είχαμε 

πρώτα τη σχάση του φαινολικού δακτυλίου και έπειτα την απόσπαση του αλογόνου 

[θεωρία Field et al. (1995)], θα έπρεπε όλες οι αλογονοφαινόλες να έχουν ένα 

ελάχιστο αποικοδόμησης, το οποίο θα διαφοροποιούνταν μεταξύ των αλογόνων και 

των θέσεων υποκατάστασης στο δεύτερο βήμα που θα συνέβαινε η απομάκρυνση του 

αλογόνου. Όμως στις βρώμο- και χλώρο- φαινόλες δεν υπάρχει καν αποικοδόμηση, 
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που σημαίνει ότι δεν μπορεί να λάβει χώρα για ενεργειακούς κυρίως λόγους. Η ίδια 

όμως ενέργεια ενεργοποίησης της βιοδιάσπασης, στο [limit C]-χειρισμό, υπάρχει και 

για τις ιωδοφαινόλες, όπου λαμβάνει χώρα αποικοδόμηση. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν 

να υπάρχει ενέργεια για τη σχάση του φαινολικού δακτυλίου –αν ήταν το πρώτο βήμα 

της διαδικασίας βιοαποικοδόμησης- για τις ιωδοφαινόλες και να μην υπάρχει για τις 

βρώμο- και χλώρο- φαινόλες, αφού στο πρώτο αυτό βήμα το είδος του αλογόνου δεν 

παίζει κανένα ρόλο, σύμφωνα με τους Field et al. (1995). Έτσι μετά και από αυτήν 

την επισήμανση είμαστε βέβαιοι ότι πρώτα λαμβάνει χώρα η απόσπαση του 

αλογόνου και μετά η σχάση του φαινολικού δακτυλίου. 

Για να γίνει όμως η απόσπαση του αλογόνου απαιτείται ενέργεια την οποία το 

μικροφύκος βρίσκει από την εξωγενή πηγή άνθρακα. Μάλιστα φαίνεται να υπάρχει 

ένα όριο τοξικότητας ή καλύτερα απαιτούμενης ενέργειας κάτω από το οποίο μπορεί 

να αποικοδομήσει και χωρίς εξωγενή πηγή άνθρακα. Αυτό το όριο φαίνεται να 

αποτελεί η ενέργεια διάσπασης του δεσμού C-I, αφού οι ιωδοφαινόλες μπορούν να 

αποικοδομηθούν και στο [limit C]-χειρισμό. Μάλιστα η βιοαποικοδόμηση είναι πολύ 

μεγαλύτερη από την αντίστοιχη βιοαποικοδόμηση της φαινόλης, της απλούστερης 

φαινολικής ένωσης, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα. Πώς είναι δυνατόν η 

αποικοδόμηση μιας σχετικά πιο τοξικής ένωσης, που αυτό στην ουσία μεταφράζεται 

σε πιο ενεργειοβόρα διαδικασία, να είναι μεγαλύτερη από εκείνη της φαινόλης; Το 

γεγονός ότι το μικροφύκος έχει στο θρεπτικό του ένα τοξικό υπόστρωμα, το οποίο 

εμμέσως το «ενοχλεί» [όπως αυτό διαφαίνεται από την συγκριτικά αυξημένη πίεση 

διέγερσης του φωτοσυστηματος ΙΙ – χαμηλότερο Fv/Fm (Πίνακας 3 και 4)], μπαίνει σε 

συντομότερο χρονικό διάστημα στη διαδικασία βιοαποικοδόμησής του, κατάσταση 

που εν τέλει το «διευκολύνει» γιατί από τη μια αποτοξικοποιεί τον περιβάλλοντα 

χώρο του από την άλλη του παρέχεται άνθρακας (φαινολικός δακτύλιος), που στο 

συγκεκριμένο χειρισμό είναι σε έλλειψη.  

Αυτή η στρατηγική φαίνεται να μην ακολουθείται στην περίπτωση της 

φαινόλης γιατί ακριβώς η παρουσία της φαίνεται να μην είναι καθόλου «ενοχλητική» 

[υψηλές τιμές Fv/Fm – (Πίνακας 3)] και όταν δεν υπάρχουν καθόλου αποθέματα 

άνθρακα, τότε αρχίζει τη διαδικασία της βιοδιάσπασης. Αυτή η υπόθεση μπορεί να 

στηριχτεί και από την κινητική της βιοαποικοδόμησης στην οποία είναι φανερό ότι 

στην περίπτωση της φαινόλης η αποικοδόμηση συμβαίνει πάντα από την τέταρτη 

στην πέμπτη ημέρα διεξαγωγής του πειράματος, ενώ στην περίπτωση των 
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ιωδοφαινολών γίνεται σταδιακά, καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράματος (δεν 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα).  

 

     

 

 

 

Τα παραπάνω υποστηρίζονται και από τις παρατηρήσεις των Mohn & Tiedje 

(1992), οι οποίοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι αφαλογονάσες ενισχύουν την 

πρωτονιακή διαβάθμιση (proton motive force), η οποία με τη σειρά της βοηθάει στη 

σύνθεση ΑΤΡ. Αυτό θα μπορούσε να μεταφραστεί σε ενεργειακά δεδομένα τα οποία 

θα απέδιδαν περισσότερη ενέργεια στο χλωροφύκος στην περίπτωση παρουσίας 

ιωδοφαινολών στο μέσο καλλιέργειας έναντι της απλούστερης ξενοβιοτικής 

φαινόλης, που κατ’ επέκταση επηρεάζει και τα ποσοστά βιοαποικοδόμησης των δύο 

αυτών τοξικών ενώσεων, αποδίδοντας μεγαλύτερα ποσοστά βιοαποικοδόμησης στην 

εκάστοτε ιωδοφαινόλη. 

Σχήμα 63. Βιοαποικοδόμηση αλογονοφαινολών (0,15 mM) ανά καλλιέργεια και ανά 
κυτταρικό όγκο του χλωροφύκους Scenedesmus obliquus την 5η ημέρα διεξαγωγής 
του πειράματος, σε ένταση φωτονιακής ακτινοβολίας 50-60 μmol m-2 s-1 και με τη 
χρήση τεσσάρων διαφορετικών πηγων άνθρακα [CO2], [glc], [CO2 + glc], [limit C]) 
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Αυτά αφορούν περισσότερο την περίπτωση που είμαστε κάτω από το κρίσιμο 

ενεργειακό όριο. Αν είμαστε πάνω από αυτό, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, απαιτείται 

επιπλέον ενέργεια, την οποία το μικροφύκος βρίσκει στον εξωγενώς παρεχόμενο 

άνθρακα. Μάλιστα φαίνεται να υπάρχει κάποιο είδος συμμεταβολισμού, γιατί από 

μετρήσεις που έγιναν στο [glc]-χειρισμό βρέθηκε ότι η αναλογία του άνθρακα που 

παίρνει το μικροφύκος από τη γλυκόζη σε σύγκριση με τον άνθρακα που παίρνει από 

την φαινόλη είναι 1000:1. 

Αν λοιπόν μελετήσουμε τα αποτελέσματα κάθε χειρισμού ξεχωριστά θα 

δούμε τα εξής: στον [CO2]-χειρισμό η βιοαποικοδόμηση υπάρχει στις ortho και para 

θέσεις όσον αφορά τις βρώμο και χλώρο φαινόλες, ενώ στη meta θέση αν υπάρχει 

είναι πάρα πολύ μικρή. Αναμενόμενο αποτέλεσμα. γιατί όπως είδαμε στα Σχήματα 61 

και 62, καθώς και στον Πίνακα 4, υπάρχει έντονη τοξικότητα στη meta θέση. Η ίδια 

τάση υπάρχει και στις ιωδοφαινόλες αλλά εξαιτίας της μικρότερης τοξικότητας 

υπάρχει βιοαποικοδόμηση και στη meta θέση, η οποία όμως είναι πολύ μικρότερη σε 

σύγκριση με τις ortho και para. Αυτό ίσως δικαιολογείται ενεργειακά γιατί η meta 

υποκατάσταση απαιτεί περισσότερη ενέργεια από ότι η ortho και η para, γεγονός που 

συμφωνεί με τις παρατηρήσεις των Lovell et al. (2002), που ισχυρίζονται ότι οι ortho 

και para C-Cl δεσμοί είναι πιο επιδεκτικοί σε αποικοδόμηση σε σύγκριση με τους 

meta, χωρίς όμως να δίνουν κάποιο ιδιαίτερο λόγο γι αυτό. Οι Uchida & Okuwaki 

(2003) υπολόγισαν τις ενέργειες διάσπασης των ortho, meta και para χλωροφαινολών 

σε διάφορες θερμοκρασίες και για τη δική μας περίπτωση ισχύει ότι ΔΗ298 (meta) = 

36,1 kJ/mol > ΔΗ298 (para) = 28,8 kJ/mol > ΔΗ298 (ortho) = 25,2 kJ/mol. Αυτές οι 

τιμές εξηγούν πολλές από τις προαναφερθείσες παρατηρήσεις μας. Δικαιολογούν την 

ανισότητα της ανάπτυξης (ortho > para > meta), καθώς και την ανισότητα της 

βιοαποικοδόμησης (ortho > para > meta) στην περίπτωση που η εξωγενής πηγή του 

άνθρακα είναι CO2 (Σχήμα 63). Έτσι είναι εμφανές ότι εν τέλει το μικροφύκος 

επιλέγει με κάποιο τρόπο πού και πότε θα «επενδύσει» την ενέργεια που διαθέτει 

ανάλογα κάθε φορά με τις ανάγκες του. Έχει να επιλέξει ανάμεσα στην ανάπτυξη και 

τη βιοδιάσπαση και είναι εκπληκτικό πως μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου επιλύει 

ισοζύγια ενέργειας και επιλέγει πάντα την πιο προσοδοφόρα κίνηση για αυτό!!! 

Στην περίπτωση όπου στο μέσο καλλιέργειας υπάρχει γλυκόζη, τότε επειδή 

ακριβώς πρόκειται για «εύκολη» ενέργεια, τα πράγματα αλλάζουν αρκετά. Η 

τοξικότητα της meta θέσης μπορεί να είναι ορατή σε όλες τις παραπάνω μετρήσεις 

αλλά στη βιοαποικοδόμηση δεν είναι τόσο άμεσα ορατή. Ανά καλλιέργεια το 
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ποσοστό αποδόμησης ακολουθεί τη σειρά ortho < meta < para, δηλαδή ακολουθεί μια 

ανάλογη συμπεριφορά με αυτήν της ανάπτυξης. Έτσι αν ανάγουμε τα αποτελέσματα 

της αποικοδόμησης ανά κύτταρικό όγκο (Σχήμα 63) είναι αναμενόμενο να 

περιμένουμε μια εικόνα που δείχνει ότι στον [glc]-χειρισμό η βιοαποικοδόμηση είναι 

η ίδια ανά κυτταρικό όγκο ανεξάρτητα της θέσης που καταλαμβάνει ο 

υποκαταστάτης. Η παρατήρηση αυτή στην ουσία δηλώνει ότι η γλυκόζη προσφέρει 

τόση πολύ ενέργεια που αποδυναμώνει την επίδραση της τοξικότητας, κυρίως στη 

meta θέση, όπου υπήρχε και το εντονότερο πρόβλημα.  

Αυτό συμφωνεί με τα αποτελέσματα των Farrokhi & Mesdaghinia (2007), που 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυξάνοντας τη γλυκόζη βελτιώνεται η 

σταθεροποίηση τη διαδικασίας ενάντια στην έντονη τοξικότητα της meta 

υποκατεστημένης χλωροφαινόλης. Τα αποτελέσματα, όπως παρουσιάζονται στο 

Σχήμα 63, δείχνουν ότι η γλυκόζη δε βοηθάει τόσο στη βιοαποικοδόμηση όσο στην 

αποτοξικοποίηση (Πίνακας 6) και κατά συνέπεια στην ανάπτυξη (Σχήμα 61). 

Υπάρχει ενέργεια για να αποδώσει ο οργανισμός στην ανάπτυξη και επομένως 

περισσότερα κύτταρα έχουν να αντιμετωπίσουν την ίδια ποσότητα τοξικής ουσίας. 

Αυτό σημαίνει μείωση της τοξικότητας ανά κύτταρο και εμμέσως αύξηση της 

βιοαποικοδόμησης ανά καλλιέργεια. Κάτι ανάλογο αναφέρουν οι Tikoo et al. (1997) 

οι οποίοι κατάφεραν με την αύξηση της αρχικής συγκέντρωσης των κυττάρων να 

μειώσουν τη λανθάνουσα φάση ανάπτυξης παρουσία πενταχλωροφαινόλης και να 

αυξήσουν τη βιοαποικοδόμησή της, γεγονός που απέδωσαν στην αυξημένη κυτταρική 

συγκέντρωση.  

Μια άλλη θεωρία θα μπορούσε να δικαιολογεί μια πιο άμεση επίδραση της 

γλυκόζης στη βιοαποικοδόμηση. Σύμφωνα με τους Field et al (1995) το ποσοστό της 

ενέργειας που μπορεί να μετατραπεί σε ΑΤΡ ή σε κάποια βαθμίδωση ιόντων 

εξαρτάται άμεσα από την ελεύθερη ενέργεια Gibbs της βιοαποικοδόμησης. Η 

τελευταία πάλι που είναι το αποτέλεσμα του καταβολισμού των τοξικών ενώσεων, 

στην προκειμένη περίπτωση, αλλάζει ανάλογα με τη φύση του τελικού 

ηλεκτρονιοδέκτη. Έτσι αν ο τελικός ηλεκτρονιοδέκτης είναι το οξυγόνο η ελεύθερη 

ενέργεια Gibbs είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι όταν είναι CO2 (Σχήμα 2). Το ποσό 

της ενέργειας που απαιτείται για την αναγωγή μορφών όπως NADH είναι πολύ 

διαφορετικό ανάλογα με τον τελικό ηλεκτρονιοδέκτη και όταν αυτός είναι το CO2 

απαιτείται πολύ λιγότερη ενέργεια για την έναρξη της μεταφοράς ηλεκτρονίων στην 

φωσφορυλίωση σε σύγκριση με την περίπτωση του οξυγόνου ως τελικού 
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ηλεκτρονιοδέκτη (Thauer et al., 1977). Όταν λοιπόν έχουμε γλυκόζη στο μέσο 

καλλιέργειας τότε ευνοείται η αναπνοή (κατανάλωση οξυγόνου και παραγωγή 

διοξειδίου), οπότε σταδιακά αλλάζει ο τελικός ηλεκτρονιοδέκτης –επομένως και η 

ελεύθερη ενέργεια Gibbs- και ίσως γι αυτό έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και στη 

βιοαποικοδόμηση, γιατί μπορεί να «επενδύσει» το κύτταρο μεγαλύτερα ενεργειακά 

αποθέματα γι αυτήν. 

Βέβαια θα μπορούσε να ισχύει και μια τρίτη εκδοχή που θα είναι ο 

συνδυασμός των δύο προηγούμενων. Αυτό είναι και το πιθανότερο σενάριο σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα που θα εξηγηθούν στην πορεία. 

Στο [CO2 + glc]-χειρισμό είναι φανερή η αλληλεπίδραση των δύο επιμέρους 

χειρισμών και κατά κάποιο τρόπο η επικάλυψη της δράσης της γλυκόζης ως προς την 

αντίστοιχη του διοξειδίου, όσον αφορά τα δεδομένα της ανάπτυξης και της 

βιοαποικοδόμησης. Συγκεκριμένα και εδώ υπάρχει αυτή η τάση για βιοαποικοδόμηση 

της para περισσότερο από τη meta και αυτή περισσότερο από την ortho (para > meta 

> ortho), αν δούμε τα αποτελέσματα μόνο ανά καλλιέργεια. Όμως όπως αναφέρθηκε 

και στο [glc]-χειρισμό η παρουσία της γλυκόζης επηρεάζει πολύ την ανάπτυξη, οπότε 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα έχουν τα αποτελέσματα της βιοαποικοδόμησης ανά 

κυτταρικό όγκο (PCV). Σε αυτά η αποικοδόμηση είναι παραπλήσια οποιαδήποτε 

θέση και αν καταλαμβάνει ο υποκαταστάτης στον φαινολικό δακτύλιο. Μάλιστα στις 

ιωδοφαινόλες, όπου η τοξικότητα είναι ηπιότερη, φαίνεται η συνδυαστική χρήση των 

δύο διαφορετικών πηγών ενέργειας να ευνοεί την αποικοδόμηση ανά κυτταρικό όγκο 

ίσως γιατί υπάρχουν περισσότεροι του ενός τελικοί ηλεκτρονιοδέκτες και το 

μικροφύκος έχοντας την επιλογή χρησιμοποιεί τον πιο ή τους πιο κατάλληλους για 

την εκάστοτε περίπτωση. 

 

Αυτό που σίγουρα παρατηρείται σε όλους αυτούς τους χειρισμούς είναι το 

φαινόμενο του συμμεταβολισμού, γεγονός που συμφωνεί με τις παρατηρήσεις των 

Arp (1995), Ensign (1992), Ensley (1991) και Wackett (1995). Οι Corballa et al. 

(2001) ισχυρίζονται ότι η ανάπτυξη των βακτηρίων σε αλογονωμένες οργανικές 

ενώσεις, ως μοναδική πηγή άνθρακα και ενέργειας, είναι συνήθως κατώτερη της 

βέλτιστης, με αργούς ρυθμούς ανάπτυξης, μεγάλες περιόδους προσαρμογής και 

μικρές κυτταρικές πυκνότητες. Όταν όμως τα κύτταρα χρησιμοποιήσουν συμβατικά 

υποστρώματα για την ανάπτυξή τους, όπως η γλυκόζη, αναμένεται να σταματήσουν 

την επαγωγή μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας για τον καταβολισμό αλογονωμένων 
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ενώσεων, μέσω της καταστολής του καταβολισμού του άνθρακα (Duetz et al., 1994). 

Βιβλιογραφικά υπάρχουν και αρκετά παραδείγματα συμμεταβολισμού σε βακτήρια, 

όπου το μέσο περιέχει ένα υπόστρωμα το οποίο μπορεί να επάγει το μεταβολικό 

μονοπάτι μιας οργανικής ένωσης (Janke and Fritsche, 1985; Kohler et al., 1988; 

Adriaens and Focht, 1991). Συγκεκριμένα κύτταρα που αναπτύσσονται σε αιθένιο 

έχουν την ικανότητα να αποδομούν ενώσεις οι οποίες δεν θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν ως υποστρώματα τους υπό άλλες συνθήκες, όπως είναι το 

διχλωροαιθένιο και το vinyl chloride (Koziollek et al., 1999).  

Φαίνεται λοιπόν ότι η φύση, η θέση και, όπως θα δούμε και στο επόμενο 

κεφάλαιο, ο αριθμός των υποκαταστατών επηρεάζει την ικανότητα των μικροφυκών 

να οξειδώνουν τα φαινολικά υποστρώματα, γεγονός που συμφωνεί απόλυτα με τους 

Semple & Cain (1996) , οι οποίοι βέβαια δεν έλαβαν υπόψην τους την παράμετρο της 

εξωγενούς πηγής άνθρακα, που όπως αποδείχτηκε παραπάνω είναι εξίσου σημαντική 

για την αποτελεσματικότητα της βιοαποικοδόμησης. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι όλες οι πειραματικές σειρές όλων των 

μεταχειρίσεων πραγματοποιήθηκαν και σε απόλυτο σκοτάδι, όπου και δεν 

παρατηρήθηκε κανενός είδους βιοαποικοδόμηση, σε οποιονδήποτε από τους τέσσερις 

διαφορετικούς ως προς την πηγή του άνθρακα χειρισμούς. Εδραιώνεται λοιπόν 

ξεκάθαρα και για πρώτη φορά πως η βιοαποικοδόμηση των μονοϋποκατεστημένων 

αλογονοφαινολών (γεγονός που αποδείχτηκε και στην απλούστερη φαινολική ένωση, 

τη φαινόλη) είναι μια απόλυτα φωτοελεγχόμενη διαδικασία.  

Ο μόνος που αναφέρεται σε αντίστοιχο μηχανισμό είναι ο Newsted (2003), 

ισχυριζόμενος ότι ο λόγος της απουσίας βιοαποικοδόμησης στο σκοτάδι είναι 

αποτέλεσμα της μειωμένης ανάπτυξης και του μειωμένου μεταβολισμού. Τα 

αποτελέσματα της βιοαποικοδόμησης των αλογονοφαινολών στο φως στο [limit C]-

χειρισμό (Σχήμα 63) θα έλεγα ότι αποδεικνύουν πως η θεωρία του Newsted δεν είναι 

πειστική δεδομένου ότι στο [limit C]-χειρισμό η ανάπτυξη είναι αμελητέα, αλλά 

παρόλα αυτά υπάρχει βιοαποικοδόμηση (Σχήμα 63).  

Επομένως η απουσία βιοαποικοδόμησης στο σκοτάδι είναι περισσότερο θέμα 

ανεπαρκούς ενέργειας ή/και αδυναμία ενεργοποίησης των κατάλληλων ενζύμων παρά 

θέμα μειωμένου μεταβολισμού και ανάπτυξης. Κι αυτό γιατί αν το μικροφύκος 

ξεκινήσει τη βιοαποικοδόμηση τότε βελτιώνει και την ανάπτυξή του, όπως φαίνεται 

τόσο στα δεδομένα της φαινόλης όσο και στα δεδομένα των ιωδοφαινολών στο [limit 

C]-χειρισμό (Σχήματα 58 και 63). Έτσι θα τολμούσα να πω ότι σε συνθήκες 
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μειωμένης εξωγενούς πηγής άνθρακα η βιοαποικοδόμηση προηγείται της ανάπτυξης 

(για ενώσεις που η τοξικότητά τους δεν είναι απαγορευτική), οπότε δεν μπορεί η 

ανάπτυξη της καλλιέργειας να είναι η περιοριστική παράμετρος. 

 

Συνδυαστικά η μεταβολή όλων των παραπάνω εξετασθέντων παραμέτρων 

παρουσιάζεται με χρωματικές αλλαγές στο ακόλουθο Σχήμα 64. 

 

Συμπερασματικά: 

 

 Η βιοαποικοδόμηση των αλογονοφαινολών από φωτοσυνθετικά μικροφύκη 

είναι εφικτή και λαμβάνει χώρα σε δύο φάσεις. Πρώτη φάση είναι η 

απόσπαση του αλογόνου και ακολουθεί η σχάση του φαινολικού δακτυλίου.  

 

 Η βιοαποικοδόμηση δεν είναι θέμα επιλογής κατάλληλου οργανισμού, όπως 

υποστηρίζουν οι Joseph V & Joseph A. (1999) και οι Milo et al. (1999), αλλά 

θέμα επιλογής κατάλληλων συνθηκών, που για το μικροφύκος Scenedesmus 

obliquus μεταφράζεται σε ενεργειακό ισοζύγιο.  

 

 Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν σαφώς ότι υπάρχει ένα κρίσιμο ενεργειακό 

όριο πάνω από το οποίο για να λάβει χώρα η βιοαποικοδόμηση χρειάζεται 

επιπλέον ενέργεια την οποία το χλωροφύκος βρίσκει στην εξωγενώς 

παρεχόμενη πηγή άνθρακα. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο συμμεταβολισμός είναι 

η λύση που αποφέρει την απαιτούμενη ενέργεια, ώστε το μικροφύκος να 

υπερκεράσει το εμπόδιο της κρίσιμης τιμής. Έτσι η επιλογή του κατάλληλου 

για συμμεταβολισμό υποστρώματος γίνεται σημαντική παράμετρος για τη 

βιοαποικοδόμηση. Κάτω από αυτό το όριο φαίνεται να μπορεί να 

βιοαποικοδομεί με πολύ μικρά αποθέματα άνθρακα, αλλά να χρησιμοποιεί ως 

εναλλακτική πηγή τη βιοδιασπώμενη φαινολική ένωση.  

 

 Όταν η βιοαποικοδόμηση είναι εφικτή τότε το είδος και η θέση του αλογόνου 

επηρεάζουν το ποσοστό αποτελεσματικότητάς της με βάση την ακόλουθη 

σειρά ιώδιο > βρώμιο > χλώριο και όρθο > πάρα > μέτα.  
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Σχήμα 64. Χρωματική διαβάθμιση των εξεταζόμενων παραμέτρων 
παρουσία των διαφόρων φαινολικών ενώσεων σε καλλιέργειες 
Scenedesmus obliquus με τη χρήση τεσσάρων διαφορετικών πηγών 
άνθρακα ([CO2], [glc], [CO2 + glc], [limit C]) σε σύγκριση με την 
καλλιέργεια μάρτυρα. Άσπρο: παρόμοιο με τον μάρτυρα, Μαύρο: μη 
στατιστικά σημαντικό, Ανοιχτό ροζ – σκούρο μοβ (■■■■■): αύξηση 
από 0 έως 100% ως προς τον μάρτυρα, Ανοιχτό πράσινο – σκούρο 
μπλε (■■■■■): μείωση από 0 έως 100% ως προς τον μάρτυρα. 
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3. Βιοαποικοδόμηση Διχλωροφαινολών 
 

Αφού εξετάστηκε η βιοαποικοδομητική συμπεριφορά του χλωροφύκους στην 

παρουσία των τοξικών αλογονοφαινολών, το επόμενο βήμα ήταν να δούμε πώς αυτό 

θα αντιδράσει αν αυξήσουμε ακόμα περισσότερο το βαθμό της τοξικότητας (των 

προς βιοδιάσπαση ενώσεων), προσθέτοντας ένα ακόμα αλογόνο στο φαινολικό 

δακτύλιο. Όπως έδειξαν τα αποτελέσματα στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι πιο τοξικές 

αλογονοφαινόλες ήταν οι χλωροφαινόλες, οπότε στην ενότητα αυτήν εξετάζεται η 

ικανότητα του χλωροφύκους Scenedesmus obliquus να βιοαποικοδομεί τις 

διχλωροφαινόλες (dichl) στις συγκεκριμένες πάντα συνθήκες, όπως αυτές 

περιγράφονται λεπτομερώς στο κεφάλαιο «Υλικά και Μέθοδοι». Χρησιμοποιήθηκαν 

τέσσερις διαφορετικές πηγές άνθρακα ([CO2], [glc], [CO2 + glc] και [limit C]), όπως 

και στην πλειοψηφία των πειραμάτων, στις οποίες έγινε μελέτη της ανθεκτικότητας 

του στελέχους -παρουσία των φαινολικών ενώσεων σε συγκέντρωση 0,15 mM κάθε 

φορά- με βάση την ανάπτυξή του, της μοριακής δομής και λειτουργίας του 

φωτοσυνθετικού του μηχανισμού, και της βιοαποικοδομησιμότητάς του. 

Από τα αποτελέσματα του Σχήματος 65 είναι φανερή η έντονη τοξικότητα 

των διχλωροφαινολών, δεδομένου ότι στην πλειοψηφία τους παρεμποδίζουν την 

ανάπτυξη του χλωροφύκους σε όλους τους εξεταζόμενους χειρισμούς ανεξάρτητα της 

εξωγενώς παρεχόμενης πηγής άνθρακα ([CO2], [glc], [CO2 + glc] και [limit C]).  
Ειδικότερα στο [CO2]-χειρισμό όλες οι διχλωροφαινόλες παρεμποδίζουν την 

ανάπτυξη του χλωροφύκους. Τη μικρότερη παρεμπόδιση προκαλεί η 2,6dichl (40% 

ως προς την καλλιέργεια του μάρτυρα), ενώ τη μεγαλύτερη η 3,5dichl (110% ως προς 

τον μάρτυρα). Όλες οι υπόλοιπες φαίνεται να παρεμποδίζουν (80% ως προς το 

μάρτυρα) με παρόμοιο τρόπο την ανάπτυξη του στελέχους μας (Σχήμα 65).  

Οι παρατηρήσεις αυτές διαφοροποιούνται ελάχιστα στην περίπτωση που 

παρέχουμε γλυκόζη ως εξωγενή πηγή άνθρακα. Η 2,6dichl εξακολουθεί να είναι 

εκείνη που έχει τη μικρότερη παρεμπόδιση (40%) και η 3,5dichl αυτή που έχει τη 

μεγαλύτερη (110%). H διαφοροποίηση έγκειται στη 2,4dichl (50%) η οποία πλέον 

πλησιάζει τα επίπεδα παρεμπόδισης της 2,6dichl, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 

διχλωροφαινόλες (2,3dichl, 2,5dichl και 3,4dichl), που εξακολουθούν να πορεύονται 

μαζί και να παρεμποδίζουν σε ένα ποσοστό της τάξης του 80% ως προς το μάρτυρα 

(Σχήμα 65). 
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Στο [CO2 + glc]-χειρισμό υπάρχει μια ανάλογη εικόνα παρεμπόδισης, που 

καθιστά τη 2,6dichl (40%) τη λιγότερο τοξική, ενώ τη 3,5dichl την περισσότερο 

τοξική (110%). Σε αυτόν τον χειρισμό δείχνει ιδιαίτερα παρεμποδιστική και η 

2,5dichl (80%) σε σύγκριση με τις υπόλοιπες διχλωροφαινόλες (2,3dichl, 2,4dichl, 

3,4dichl), που το ποσοστό της παρεμπόδισής τους είναι γύρω στο 60% (Σχήμα 65).  

Τέλος στο [limit C]-χειρισμό στις 2,3dichl, 2,4dichl και 2,6dichl το 

μικροφύκος δείχνει να αποκτά καλύτερη βιομάζα σε σύγκριση με το μάρτυρα (έως 

και 100 % καλύτερη), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες διχλωροφαινόλες (2,5dichl, 

3,4dichl και 3,5dichl) των οποίων η παρεμποδιστική τάση είναι 100%, 150% και 

200% αντίστοιχα (Σχήμα 65). 

Συνδυαστικά –κυρίως όμως από την πολύτιμη πληροφορία που προσφέρει ο 

[limit C]-χειρισμός- θα μπορούσαμε να πούμε ότι η 2,6dichl είναι η λιγότερο τοξική 

(ως προς την παρεμπόδιση της ανάπτυξης), ενώ η περισσότερο τοξική είναι η 

3,5dichl. Οι υπόλοιπες διχλωροφαινόλες διαφοροποιούνται ανάλογα με την εξωγενώς 

παρεχόμενη πηγή του άνθρακα, αλλά κατά προσέγγιση θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

επικρατεί η ακόλουθη τάση ως προς την τοξικότητα (από τη μικρότερη προς τη 

μεγαλύτερη) 2,6dichl < 2,4dichl < 2,3dichl < 2,5dichl < 3,4dichl < 3,5dichl.  

 

Με τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν και τα αποτελέσματα του επαγωγικού 

φθορισμού, που στηρίζονται στις αλλαγές της μοριακής δομής και λειτουργίας του 

φωτοσυνθετικού μηχανισμού (Πίνακας 5). Μας πληροφορούν για την τοξικότητα των 

διχλωροφαινολών, αφού όπου είναι εφικτή η μέτρηση υπάρχουν αυξημένες 

λειτουργικές κεραίες (ABS/RC), μειωμένα ενεργά κέντρα (RC/CSo), αυξημένα 

επίπεδα απόσβεσης της απορροφηθείσας ενέργειας με τη μορφή θερμότητας 

(DIo/RC) και κατ’ επέκταση μειωμένη φωτοσυνθετική απόδοση (Fv/Fm). Όλες αυτές 

οι μεταβολές στη μοριακή δομή και λειτουργία του φωτοσυνθετικού μηχανισμού, 

όπως ειπώθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, είναι χαρακτηριστικές για 

καταστάσεις έντονης καταπόνησης. Βάση και αυτών των δεδομένων σε όλους τους 

χειρισμούς η 2,6dichl εμφανίζει τη μικρότερη τοξικότητα από τις υπόλοιπες 

διχλωροφαινόλες. 
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Σχήμα 65. Ποσοστιαία επί τοις εκατό  μεταβολή της ανάπτυξης του χλωροφύκους Scenedesmus obliquus (σε σχέση με την ανάπτυξη του 
μάρτυρα), παρουσία 0,15 mM διχλωροφαινολών, σε ένταση φωτονιακής ακτινοβολίας 50-60 μmol m-2 s-1 και με τη χρήση τεσσάρων διαφορετικών 
πηγών άνθρακα ([CO2], [glc], [CO2 + glc], [limit C]) 
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Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι στο [limit C]-χειρισμό η 2,6dichl και 

ακολούθως η 2,4dichl δεν εμφανίζουν κάποιου είδους καταπόνηση σε σύγκριση με 

τις αντίστοιχες τιμές του μάρτυρα. Αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με την καλύτερη 

ανάπτυξη που παρατηρήθηκε (Σχήμα 65) και με βάση τα αποτελέσματα της 

βιοαποικοδομησιμότητας της φαινόλης (της απλούστερης φαινολικής ένωσης) 

(Σχήμα 58) μας προϊδεάζουν θετικά για την ύπαρξη βιοδιάσπασης σε αυτές τις δύο 

διχλωροφαινόλες. Η 2,3dichl, παρόλο που και αυτή έχει καλύτερη ανάπτυξη σε 

σύγκριση με το μάρτυρα (Σχήμα 65), οι τιμές του επαγωγικού φθορισμού (Πίνακας 5) 

προδίδουν έντονη τοξικότητα. 

 

Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν απόλυτα και με τα δεδομένα της 

πολαρογραφίας, που παρουσιάζονται στο ακόλουθο Σχήμα 66, όπου είναι ολοφάνερη 

για άλλη μια φορά η τοξική δράση των διχλωροφαινολών, δεδομένου ότι η μέγιστη 

φωτοσυνθετική δραστηριότητα στην πλειοψηφία των χειρισμών είναι ανύπαρκτη ή 

και πολύ μικρότερη του control. Εξαίρεση αποτελούν η 2,6dichl που σε όλους τους 

χειρισμούς ανεξαρτήτως της εξωγενώς παρεχόμενης πηγής του άνθρακα εμφανίζει 

Πίνακας 5. Παράμετροι του JIP-test την 5η μέρα διεξαγωγής του πειράματος, που 
αφορούν τη μοριακή δομή και λειτουργία του φωτοσυνθετικού μηχανισμού του 
χλωροφύκους Scenedesmus obliquus, παρουσία 0,15 mM διχλωροφαινολών, σε ένταση 
φωτονιακής ακτινοβολίας 50-60 μmol m-2 s-1 και με τη χρήση τεσσάρων διαφορετικών 
πηγών άνθρακα ([CO2], [glc], [CO2 + glc], [limit C]). Fv/Fm: φωτοσυνθετική απόδοση, 
ABS/RC: μέγεθος λειτουργικής φωτοσυλλεκτικής κεραίας, DIo/RC: ενέργεια που 
διαχέεται με τη μορφή θερμότητας ανά ενεργό κέντρο αντίδρασης, RC/CSo: πυκνότητα 
ενεργών κέντρων αντιίδρασης, nd: non detectable. 

[CO2] [limit C]
Fv/Fm ABS/RC DIo/RC RC/CSo Fv/Fm ABS/RC DIo/RC RC/CSo

control 0.427 3.98 2.34 47.49 control 0.435 2.79 1.62 69.11
2,3dichl 0.046 42.33 40.61 3.92 2,3dichl 0.103 31.09 28.23 5.40
2,4dichl nd nd nd nd 2,4dichl 0.208 7.72 6.25 18.13
2,5dichl 0.038 71.42 69.42 1.46 2,5dichl nd nd nd nd
2,6dichl 0.497 2.50 1.30 37.23 2,6dichl 0.467 2.76 1.57 34.44
3,4dichl nd nd nd nd 3,4dichl 0.025 285.71 273.71 0.40
3,5dichl nd nd nd nd 3,5dichl nd nd nd nd

[CO2 + glc] [glc]
Fv/Fm ABS/RC DIo/RC RC/CSo Fv/Fm ABS/RC DIo/RC RC/CSo

control 0.652 2.25 0.83 25.34 control 0.414 2.54 1.50 76.13
2,3dichl nd nd nd nd 2,3dichl nd nd nd nd
2,4dichl 0.542 4.29 2.09 14.92 2,4dichl 0.296 5.33 3.84 54.45
2,5dichl 0.028 281.69 277.69 0.49 2,5dichl 0.070 76.62 72.62 1.42
2,6dichl 0.638 2.30 0.86 35.68 2,6dichl 0.484 2.19 1.16 68.53
3,4dichl nd nd nd nd 3,4dichl nd nd nd nd
3,5dichl nd nd nd nd 3,5dichl nd nd nd nd
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παραπλήσια συμπεριφορά με το control και η 2,4dichl η οποία είναι επίσης 

συγκρίσιμη με τα επίπεδα του control, εκτός του [CO2] χειρισμού, όπου υπάρχει 

έντονη παρεμποδιστική τάση, γεγονός που επαληθεύτηκε και στα δεδομένα της 

ανάπτυξης (Σχήμα 66), καθώς και στον επαγωγικό φθορισμό (Πίνακας 5). 

 

Από τα δεδομένα της βιοαποικοδόμησης, που απεικονίζονται στο ακόλουθο 

Σχήμα 67 (το πάνω διάγραμμα αναφέρεται σε ανά καλλιέργεια, ενώ το κάτω σε ανά 

κυτταρικό όγκο (PCV) βιοαποικοδόμηση) αποδεικνύεται ότι υπάρχει έντονη 

δυσκολία στη βιοαποικοδόμησιμότητα των διχλωροφαινολών. Η δυσκολία αυτή ήταν 

αναμενόμενη γιατί είναι γνωστό ότι η αύξηση του αριθμού των υποκαταστατών στο 

φαινολικό δακτύλιο αυξάνει και την τοξικότητα (Steiert et al., 1987), όπως 

αποδείχτηκε από τα παραπάνω δεδομένα της ανάπτυξης (Σχήμα 65), του επαγωγικού 

φθορισμού (Πίνακας 5) και της πολαρογραφίας (Σχήμα 66). Αύξηση τοξικότητας 

όμως ισοδυναμεί και με μεγαλύτερη απαιτούμενη ενέργεια για βιοδιάσπαση. Κι αυτό, 

γιατί για να λάβει χώρα η τελευταία απαιτείται απόσπαση περισσοτέρων του ενός 

υποκαταστατών, πριν από τη σχάση του φαινολικού δακτυλίου, που μεταφράζεται σε 

μια πιο ενεργειοβόρα διαδικασία. 

Συγκεκριμένα στο [CO2]-χειρισμό η μόνη διχλωροφαινόλη που 

βιοαποικοδομείται είναι η 2,6dichl, που είναι και η λιγότερο τοξική σύμφωνα με τα 

δεδομένα της ανάπτυξης (μικρότερη παρεμποδιστική τάση ως προς το μάρτυρα) 

(Σχήμα 65), του επαγωγικού φθορισμού (δεν υπάρχουν σημάδια στρες) (Πίνακας 5) 

και της μέγιστης φωτοσυνθετικής δραστηριότητας (Σχήμα 66). Όλες οι άλλες 

ισομερείς μορφές των διχλωροφαινολών δεν μπορούν να βιοδιασπαστούν, έχοντας ως 

εξωγενώς παρεχόμενη πηγή του άνθρακα το CO2. 

Στο [glc]-χειρισμό φαίνεται να αλλάζει η εικόνα της αποικοδόμησης, αφού 

όλες οι διχλωροφαινόλες (εξαίρεση αποτελεί η 3,5dichl, που είναι και η τοξικότερη) 

μπορούν να βιοαποικοδομηθούν, παρόλη την έντονη τοξικότητα σε μερικές από 

αυτές (2,3dichl, 2,5dichl και 3,4dichl). Ενδεχομένως το μικροφύκος με την εξωγενώς 

παρεχόμενη οργανική πηγή του άνθρακα, τη γλυκόζη, να αποκτά την ευχέρεια να 

διοχετεύει την επιπλέον ενέργεια που προσκομίζει από αυτήν (σε σύγκριση με την 

ενέργεια που προσκομίζει από το διοξείδιο του άνθρακα) περισσότερο στη 

βιοδιάσπαση των τοξικών ενώσεων (Σχήμα 67) και λιγότερο στην ανάπτυξή του 

(Σχήμα 65).  
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Σχήμα 66. Μέγιστη φωτοσυνθετική δραστηριότητα και αναπνοή του χλωροφύκους Scenedesmus obliquus, παρουσία 0,15 mM διχλωροφαινολών, 
την 5η ημέρα διεξαγωγής του πειράματος, σε ένταση φωτονιακής ακτινοβολίας 50-60 μmol m-2 s-1 και με τη χρήση τεσσάρων διαφορετικών πηγών 
άνθρακα ([CO2], [glc], [CO2 + glc], [limit C]) 
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Με άλλα λόγια φαίνεται να επικρατεί το σενάριο εκείνο που υποστηρίζει ότι η 

εμφάνιση τοξικότητας στο άμεσο περιβάλλον του χλωροφύκους υποκινεί και 

ενεργοποιεί τους μηχανισμούς εκείνους που είναι υπεύθυνοι για τη μείωσή της 

(βιοδιάσπαση της τοξικής ένωσης), με την προϋπόθεση ότι η ενέργεια που αυτό 

διαθέτει να είναι επαρκής όχι μόνο για να συντηρηθεί σε μια σταθερή κατάσταση ως 

προς την ανάπτυξή του (να επιβιώνει δηλαδή), αλλά και για να αποτοξικοποιεί τον 

περιβάλλοντα χώρο του. Από τα αποτελέσματα, φαίνεται λοιπόν να υπάρχει μια 

συσχέτιση, ένα ενεργειακό ισοζύγιο, μεταξύ ανάπτυξης του χλωροφύκους και 

τοξικότητας της βιοδιασπώμενης ένωσης. Όταν η ένωση είναι πολύ τοξική το 

μικροφύκος αποδίδει το μεγαλύτερο μέρος της διαθέσιμης ενέργειάς του στη 

βιοαποκοδόμηση και απλώς συντηρεί την ανάπτυξη. Αντίθετα, όταν η ένωση δεν 

εμφανίζει έντονη τοξικότητα τότε αποδίδει ένα μικρότερο μέρος στην αποικοδόμηση, 

ώστε να έχει αποθέματα να βελτιώσει κυρίως την ανάπτυξή του.  

Η θεώρηση αυτή, που εξηγεί την απουσία βιοαποικοδόμησης πολλών 

διχλωροφαινολών στο [CO2]-χειρισμό (γιατί μάλλον δεν είναι επαρκής η διαθέσιμη 

ενέργεια, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βιοαποικοδομητικούς σκοπούς) 

συμφωνεί με τους Yang et al. (2002), οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η ενέργεια που 

παράγεται δεν διοχετεύεται σε αναπτυξιακές απαιτήσεις, αλλά αποθηκεύεται με τη 

μορφή της χημικής ενέργειας στο κύτταρο ή/και χρησιμοποιείται σε συνθήκες 

περιβαλλοντικής καταπόνησης, όπως είναι η βιοδιάσπαση των τοξικών ενώσεων. 

Στο [CO2 + glc]-χειρισμό είναι ολοφάνερη η συνδυαστική επίδραση των δύο 

εξωγενώς παρεχόμενων πηγών του άνθρακα (ανόργανου και οργανικού), αφού η 

βιοαποικοδόμηση εμφανίζεται μόνο στη 2,6dichl και τη 2,4dichl, ενώ σε όλες τις 

άλλες ισομερείς μορφές των διχλωροφαινολών δεν παρατηρείται βιοδιάσπαση 

(Σχήμα 67). 

Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί ενώ υπάρχει γλυκόζη στον εξεταζόμενο 

χειρισμό παρόλα αυτά δεν υπάρχει αποικοδόμηση στις παραπάνω διχλωροφαινόλες 

(2,3dichl, 2,5dichl και 3,4dichl), ενώ εξακολουθεί να υπάρχει στη 2,4dichl, η οποία 

όπως αποδείχτηκε (Σχήμα 67) παρουσία CO2 δεν μπορεί επίσης να αποικοδομηθεί 

και απαιτεί οπωσδήποτε γλυκόζη. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι ο χειρισμός αυτός 

αποτελείται από δύο διαφορετικές πηγές άνθρακα που οδηγούν σε αντιφατικές 

καταστάσεις (το διοξείδιο του άνθρακα ευνοεί τη φωτοσύνθεση, ενώ η γλυκόζη 

ευνοεί την αναπνοή). Έτσι φαίνεται ότι οι 2,3dichl, 2,5dichl και 3,4dichl δεν είναι 

ικανές να αφομοιώσουν τη γλυκόζη όταν ταυτόχρονα στο μέσο καλλιέργειας υπάρχει  



Βιοενεργητική Στρατηγική Αποικοδόμησης Φαινολικών Ενώσεων-Βιοτεχνολογικές Προεκτάσεις 

 

 113

και CO2, αφού η παρουσία αυτού φαίνεται να αυξάνει την τοξικότητα (Πίνακας 5).  

 

 

 

 

Αναλύσεις γλυκόζης που έλαβαν χώρα στους εν λόγω χειρισμούς ενίσχυσαν 

αυτή την υπόθεση, αφού είναι φανερό ότι στο [CO2 + glc]-χειρισμό μόνο η 2,4dichl 

μπορεί να χρησιμοποιήσει τη γλυκόζη ως εξωγενή πηγή άνθρακα, παρουσία του 

διοξειδίου του άνθρακα. Αντίθετα στο [glc]-χειρισμό είναι φανερό ότι όλες οι 

φαινόλες μπορούν να διαχειριστούν την οργανική πηγή του άνθρακα. Μικρότερες 

ποσότητες γλυκόζης χρησιμοποιούν οι λιγότερο τοξικές φαινόλες 2,4dichl και 

Σχήμα 67. Βιοαποικοδόμηση διχλωροφαινολών (0,15 mM) ανά καλλιέργεια και ανά 
κυτταρικό όγκο του χλωροφύκους Scenedesmus obliquus, την 5η ημέρα διεξαγωγής 
του πειράματος, σε ένταση φωτονιακής ακτινοβολίας 50-60 μmol m-2 s-1 και με τη 
χρήση τεσσάρων διαφορετικών πηγών άνθρακα ([CO2], [glc], [CO2 + glc], [limit C]) 
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2,6dichl, ενώ πολύ μεγαλύτερες χρησιμοποιούν οι 2,3dichl, 2,5dichl και 3,4dichl 

(Σχήμα 68). Μάλιστα αν λάβουμε υπόψην μας και τη σειρά τοξικότητας που 

αναφέραμε στην ανάπτυξη είναι φανερό ότι η τάση που ακολουθείται στην 

κατανάλωση της γλυκόζης ανά κυτταρικό όγκο (PCV) συμφωνεί απόλυτα με την 

ένταση της τοξικότητας και ακολουθεί την ανισότητα 2,3dichl (0,5 mg) < 2,5dichl 

(0,9 mg) < 3,4dichl (1,2 mg). Τέλος αξίζει να σημειώσουμε ότι η 3,5 dichl που είναι η 

τοξικότερη όλων, αρχίζει να καταναλώνει έντονα γλυκόζη στο [glc]-χειρισμό, η 

οποία όμως φαίνεται ότι δεν είναι επαρκής για να αντισταθμίσει το μέγεθος της 

τοξικότητας, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει και βιοαποικοδόμηση (Σχήμα 67). 

Στο [limit C]-χειρισμό η εικόνα της βιοαποικοδόμησης είναι ανάλογη με την 

παραπάνω, δηλαδή βιοαποικοδομήσιμες είναι μόνο οι 2,6dichl και 2,4dichl, όπως 

εξάλλου και αναμενόταν. Μάλιστα σε αυτόν το χειρισμό μπορεί κανείς να ερευνήσει 

την ένταση της τοξικότητας μιας ένωσης. Αν μπορεί να τη βιοαποικοδομήσει σε 

συνθήκες απουσίας εξωγενούς πηγής άνθρακα αυτό σημαίνει ότι απαιτείται μικρή 

ποσότητα ενέργειας για τη βιοδιάσπαση της τοξικής ουσίας, που μπορεί να 

αποτελέσει εν συνεχεία εναλλακτική πηγή άνθρακα, όπως εξάλλου συμβαίνει με τις 

προαναφερθείσες φαινόλες, αφού είναι ολοφάνερη η αυξημένη ανάπτυξη του 

χλωροφύκους παρουσία αυτών των διχωροφαινολών σε σύγκριση με την καλλιέργεια 

μάρτυρα (Σχήμα 65). Μάλιστα η μειωμένη τοξικότητα αυτών των δύο 

διχλωροφαινολών επιβεβαιώνεται και από τα δεδομένα του επαγωγικού φθορισμού 

(Πίνακας 5), όπου όλες οι παράμετροι του JIP- test είναι σε επιθυμητά επίπεδα 

παραπλήσια του μάρτυρα, και από τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα και αναπνοή 

(Σχήμα 63), όπου είναι στα επίπεδα του μάρτυρα ή/και μεγαλύτερη από αυτό. 

 

Το ερώτημα που αναδεικνύουν τα παραπάνω αποτελέσματα είναι το γιατί οι 

2,4dichl και 2,6dichl αποικοδομoύνται στο [limit C]-χειρισμό, ενώ οι αντίστοιχες 

μονοχλωροφαινόλες 2chloro και 4chloro όχι (6chloro δεν υπάρχει, αφού πρόκειται 

για τη δομή της 2chloro) (Σχήμα 63). Στο Κεφάλαιο 2 ισχυριστήκαμε ότι είναι θέμα 

ενεργειακό, αφού υποθέσαμε ότι στις συνθήκες αυτές το μικροφύκος δε διαθέτει την 

απαιτούμενη ενέργεια για να προβεί σε βιοδιάσπαση των μονοχλωροφαινολών. Η 

βιοαποικοδομησιμότητα των δύο προαναφερθέντων διχλωροφαινολών έχει προφανώς 

μεγαλύτερες ενεργειακές απαιτήσεις. [Αξίζει να διασαφηνίσουμε ότι όταν λέμε ότι 

είναι τοξικότερες εννοούμε σε σύγκριση με τις μονοϋποκατεστημένες και όχι με τις 
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υπόλοιπες διχλωροφαινόλες, που είναι σαφώς τοξικότερες από τις 2,4dichl και 

2,6dichl.] 

 

 

 

Η εξήγηση αυτού του φαινομένου τείνει να κλείνει προς την υπόθεση εκείνη 

που καθιστά το μικροφύκος ικανό να επιλέγει ποια στρατηγική θα ακολουθήσει ώστε 

να έχει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος (είτε αυτό μεταφράζεται σε ενέργεια είτε σε 

βιομάζα είτε σε οποιονδήποτε άλλο σημαντικό για την ύπαρξη και την επιβίωσή του 

παράγοντα). Η παραμονή των μονοχλωροφαινολών στο μέσο καλλιέργειας μάλλον 

δεν το «ενοχλεί» τόσο ώστε να ξεκινήσει τη διαδικασία βιοδιάσπασής τους σε 

συνθήκες όπου τα ενεργειακά αποθέματα είναι περιορισμένα. Η επιλογή του είναι 

απλά να τις «αγνοεί». Αντίθετα, με τη φαινόλη -την πιο εύκολα βιοδιασπώμενη 

φαινολική ένωση-, «κρίνει» ότι είναι πιο προσοδοφόρο να επενδύσει την ελάχιστη 
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Σχήμα 68. Γλυκόζη ανά μονάδα κυτταρικού όγκου (PCV) που καταναλώθηκε από το 
μικροφύκος Scenedesmus obliquus στους χειρισμούς [glc] και [CO2+glc] 
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ενέργεια που διαθέτει στη βιοδιάσπασή της, αφού το όφελος που θα επωμισθεί  

(οργανικός άνθρακας) μετά θα είναι πολύ περισσότερο (Σχήμα 58). Οι 

διχλωροφαινόλες όμως που αναφέραμε είναι πολύ πιο ενεργειοβόρες από τη φαινόλη 

και τις μονοχλωροφαινόλες, που σημαίνει ότι επιβάλλεται να επενδύσει όλη σχεδόν 

τη διαθέσιμη ενέργειά του για τη βιοαποικοδόμησή τους στις συγκεκριμένες 

συνθήκες του [limit C]-χειρισμού. Παρόλα αυτά το μικροφύκος «κρίνει» απαραίτητη 

αυτή τη διάσπασή μάλλον γιατί η παραμονή τους θα επηρέαζε (λόγω υψηλής 

τοξικότητας) σημαντικά, κύριες κυτταρικές λειτουργίες για τις οποίες θα έπρεπε να 

επενδύσει περισσότερη ενέργεια από εκείνη της βιοδιάσπασης για να τις επαναφέρει 

ή να τις συντηρήσει. (Αυτή η θεωρία θα ισχυροποιηθεί ή θα αποδυναμωθεί μετά από 

τα πειράματα του Κεφαλαίου 5, που αναφέρονται σε βιοαποικοδόμηση συνδυασμού 

φαινολικών ενώσεων). 

Για τις υπόλοιπες φαινόλες δεν ισχύει κάτι τέτοιο γιατί είναι τοξικότερες (άρα 

πιο ενεργειοβόρες) δεδομένης της ύπαρξης ενός ή και δύο meta υποκαταστατών 

(χλώρια) στο φαινολικό δακτύλιο. Φαίνεται ότι αυτή η επιπλέον τοξικότητα της meta 

υποκατάστασης δεν επιτρέπει στο μικροφύκος να αρχίσει την αποικοδόμηση, γιατί 

όση ενέργεια εξοικονομεί την αποδίδει στην ανάπτυξή του, ώστε να επιβιώνει 

παρουσία των τριών αυτών τοξικών διχλωροφαινολών (2,3dichl, 2,5dichl και 

3,4dichl). 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι όλες οι παραπάνω πειραματικές σειρές 

πραγματοποιήθηκαν και σε απόλυτο σκοτάδι, όπου και δεν παρατηρήθηκε κανενός 

είδους βιοαποικοδόμηση, σε οποιονδήποτε από τους τέσσερις διαφορετικούς ως προς 

την πηγή του άνθρακα χειρισμούς. Εδραιώνεται λοιπόν για άλλη μια φορά η θέση ότι 

η βιοαποικοδόμηση των διχλωροφαινολών από τα χλωροφύκη είναι μια απόλυτα 

φωτοελεγχόμενη διαδικασία και συμφωνεί με κάποιες αρχικές παρατηρήσεις των 

Tsuji et al. (2003).  

 

Θα μπορούσαμε λοιπόν βάσει όλων των παραπάνω αποτελεσμάτων να 

χωρίσουμε τις διχλωροφαινόλες σε τρεις διακριτές ομάδες ανάλογα με το αν 

διαθέτουν και πόσα υποκατεστημένα χλώρια σε μέτα θέση, καθώς αυτή η 

υποκατάσταση φαίνεται να ορίζει την τοξικότητά τους και κατ’ επέκταση τη 

βιοαποικοδομησιμότητά τους ή καλύτερα τη στρατηγική που θα ακολουθήσει το 

χλωροφύκος για να τις βιοδιασπάσει.  
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Η πρώτη ομάδα αποτελείται από τις 2,6dichl και 2,4dichl (κανένας meta 

υποκαταστάτης), που όπως φαίνεται από τα παραπάνω (Σχήματα 65, 66, 67 και 

Πίνακας 5) είναι οι λιγότερο τοξικές από τις έξι ισομερείς μορφές. Οι φαινόλες αυτές 

βιοαποικοδομούνται σε όλες τις εξωγενείς πηγές του άνθρακα. 

Αυτά τα αποτελέσματα αντικρούουν τα αποτελέσματα των Klekner & Kosaric 

(1992) που ισχυρίζονται ότι τα μικροφύκη Chlorella sp. και S. obliquus δεν είναι 

ικανά να αποικοδομήσουν τη 2,4dichl. Στην παρούσα μελέτη αποδείχτηκε ότι η 

βιοαποικοδόμηση είναι θέμα επιλογής κατάλληλων συνθηκών (ενεργειακών), αφού 

σε διάρκεια 5 ημερών στους [glc], [CO2 + glc] και [limit C] είναι εφικτή η 

αποικοδόμηση της 2,4dichl σε ποσοστά 30, 25 και 10% αντίστοιχα (Σχήμα 67). 

Παλαιότερες παρατηρήσεις των Haggblom  et al (1988) αναφέρονται στη 

βιοαποικοδόμηση της 2,4dichl από τα στελέχη Phodococcus sp. CG1 και 

Mycobacterium sp. CG-2 μόνο όταν στο μέσο καλλιέργειας υπάρχει ως εξωγενή πηγή 

άνθρακα γλυκόζη ή μανόζη, γεγονός που εν μέρει συμφωνεί και με τα δικά μας 

αποτελέσματα.  

Η δεύτερη ομάδα απαρτίζεται από τις διχλωροφαινόλες εκείνες που 

διαθέτουν ένα meta υποκατεστημένο χλώριο στο φαινολικό δακτύλιο και περιλαβάνει 

τις 2,3dichl, 2,5dichl και 3,4dichl. Αυτές οι μορφές είναι πολύ πιο τοξικές και 

δύσκολα βιοαποικοδομήσιμες λόγω της παρουσίας του υποκαταστάτη στη meta θέση, 

ενώ βιοαποικοδομούνται μόνο στο [glc]-χειρισμό και μάλιστα η αποικοδόμησή τους 

ανά κυτταρικό όγκο είναι πολύ μεγαλύτερη, σε σύγκριση με τις διχλωροφαινόλες που 

ανήκουν στην πρώτη ομάδα, κυρίως γιατί δεν επενδύουν ενέργεια για ανάπτυξη, αλλά 

μόνο για βιοδιάσπαση. Έτσι δεν είναι παράλογη η μεγαλύτερη ανά κυτταρικό όγκο 

βιοαποικοδομησιμότά τους. Η προσθήκη της γλυκόζης δεν ευνόησε ούτε στο 

ελάχιστο την ανάπτυξη των τριών διχλωροφαινολών που απαρτίζουν αυτήν την 

ομάδα. Μάλιστα η παρεμπόδιση στην ανάπτυξή τους σε σύγκριση με το μάρτυρα 

πλησιάζει και το 80% (Σχήμα 65). Παρόλα αυτά όμως η αποικοδόμηση ευνοήθηκε, 

αφού εκεί που δεν βιοαποικοδομούνταν καθόλου (σε κανένα από τους άλλους 3 

εξετασθέντες χειρισμούς) στο [glc]-χειρισμό αποικοδομούνται έντονα σε ποσοστά 

της τάξης των 30% (περίπου 10 μmol/mL PCV).  

Αυτά τα αποτελέσματα υποστηρίζονται και από τη θεωρία του Sandermann 

(1992) ο οποίος ισχυρίζεται ότι στα ανώτερα φυτά ο μεταβολισμός των ξενοβιοτικών 

γίνεται σε τρεις φάσεις: Φάση Ι (μετατροπή – transformation), Φάση ΙΙ 

(συμπλοκοποίηση – conjucation) και Φάση ΙΙΙ (διαχωρισμός–compartmentation), 
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όπως περιγράφηκε αναλυτικότερα στο προηγούμενο κεφάλαιο της αποικοδόμησης 

των μονοϋποκατεστημένων αλογονοφαινολών. Σύμφωνα με αυτήν τη θεωρία η 

γλυκόζη είναι σημαντικό υπόστρωμα στη Φάση ΙΙ, που λαμβάνει χώρα η 

συμπλοκοποίηση. 

Στην περίπτωση των φαινολικών ξενοβιωτικών ο μεταβολισμός των 

ανώτερων φυτών απορρέει κυρίως μέσω του σχηματισμού γλουκοζιδίων (β-Ο-

glucosides), με τη δράση της γλυκοτρανσφεράσης της διφωσφορικής ουριδίνης 

(uridine diphosphate (UDP)-glucosyltransferases). Οι γλυκοσιλιωμένες πλέον 

φαινόλες συχνά υποβάλλονται σε περαιτέρω μεταβολισμό σχηματίζοντας μαλονικό 

εστέρα (6-Ο- malonate ester) της γλυκόζης, που συμπλοκοποιείται μέσω της δράσης 

της τρανσφεράσης του μαλονικού συνενζύμου Α (malonyl CoA transferase) πάνω 

στα σύμπλοκα της γλυκόζης παρουσία μαλονικού συνενζύμου Α (malonyl CoA) 

(Lamoureux and Rusness, 1986). Οι Yang et al (2002) απέδειξαν ότι ο κύριος 

μηχανισμός που λαμβάνει χώρα στην αποικοδόμηση της 2,4dichl στο μικροφύκος 

Skeletonema costatum είναι γλουκοζιδίωση (glutathione conjucation) μιας και η 

προσθήκη της γλουταθειόνης στο μέσο καλλιέργειας ενισχύει την αποικοδόμηση 

χωρίς κάποια σημαντική διαφοροποίηση στην ανάπτυξη, γεγονός που εξηγεί 

ικανοποιητικά και τα δικά μας αποτελέσματα.  

Οι Petroutsos et al. (2008) απέδειξαν ότι από όλες τις ισομερείς μορφές των 

διχλωροφαινολών μόνο οι 2,3dichl, 2,4dichl, 2,5dichl και 3,4dichl υφίστανται 

γλουκοζιδίωση, σε αντίθεση με τις 2,6dichl και 3,5dichl, οι οποίες δεν ακολουθούν 

τον παραπάνω μηχανισμό. Αυτό το γεγονός εξηγεί ικανοποιητικά το λόγο που η 

2,4dichl δεν αποικοδομείται παρουσία CO2, σε διάρκεια χρόνου 5 ημερών, παρά μόνο 

όταν στο μέσο καλλιέργειας υπάρχει γλυκόζη, δηλαδή στους [glc] και [CO2 + glc] 

χειρισμούς, καθώς και γιατί αποικοδομούνται οι 2,3dichl, 2,5dichl και 3,4dichl στο 

[glc]-χειρισμό.  

Η τρίτη και τελευταία ομάδα απαρτίζεται μόνο από τη 3,5dichl που 

περιλαμβάνει δύο υποκαταστάτες σε meta θέση με αποτέλεσμα η τοξικότητα να 

ξεπερνάει το όριο αντοχής του χλωροφύκους ακόμα και στην επιπλέον 

προσφερόμενη ενέργεια των εξωγενών πηγών και συνεπώς να μην είναι εφικτή 

κανενός είδους αποικοδόμηση στις παρούσες πάντα συνθήκες. 

 

Όλα τα προαναφερθέντα σχετικά με την τοξικότητα των διχλωροφαινολών 

και τη μεταξύ τους διαφοροποίηση συμφωνούν με τις παρατηρήσεις των Boyd & 
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Shelton (1984), σύμφωνα με τους οποίους οι διχλωροφαινόλες βιομετατρέπονται σε 

μονοϋποκτεστημένες χλωροφαινόλες μέσω της διαδικασίας της αναγωγικής 

αφαλογόνωσης. Συγκεκριμένα υποστηρίζουν ότι η 2,6dichl μετατρέπεται σε 2-

χλωροφαινόλη, η 2,4dichl σε 4-χλωροφαινόλη, ενώ οι 2,3dichl και 2,5dichl 

μετατρέπονται σε 3-χλωροφαινόλη. Τα άλλα δύο ισομερή των διχλωροφαινολών 

(3,4dichl και 3,5dichl) που δεν διαθέτουν ένα άτομο χλωρίου σε ortho 

υποκατεστημένη θέση είναι πιο ανθεκτικά στη βιοδιάσπαση (σταθερότερες δομές) 

και επομένως πολύ δυσκολότερα σε περίπτωση βιομετατροπής.  

Αυτές οι παρατηρήσεις συμφωνούν απόλυτα με τα δικά μας αποτελέσματα, 

γιατί η 2,6dichl αφού μετατρέπεται σε 2-χλωροφαινόλη είναι και η πιο εύκολα 

αποικοδομήσιμη σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προηγούμενου κεφαλαίου 

(Σχήματα 63 και 67) και η μόνη που έχει σημαντική αποικοδόμηση στην περίπτωση 

του χειρισμού με το διοξείδιο του άνθρακα. Η 2,4dichl μετατρέπεται σε 4-

χλωροφαινόλη, η οποία αποδείχτηκε ότι αποικοδομείται περισσότερο όταν υπάρχει 

γλυκόζη στο μέσο καλλιέργειας και όχι τόσο στο διοξείδιο του άνθρακα (Σχήματα 63 

και 67). Ακολούθως το γεγονός ότι οι 2,3dichl και 2,5dichl  μετατρέπονται σε 3-

χλωροφαινόλη εξηγεί απόλυτα το γεγονός ότι αυτές αποικοδομούνται μόνο παρουσία 

γλυκόζης (Σχήμα 67), αφού σύμφωνα με το Σχήμα 60 η 3-χλωροφαινόλη χρειάζεται 

γλυκόζη για την βιοαποικοδόμησή της. Οι Haggblom & Young (1990) συμφωνούν με 

τα προαναφερθέντα ενδιάμεσα προϊόντα μετατροπής των 2,4dichl και 2,6dichl, και 

απέδειξαν πόσο εύκολα μπορεί να βιοδιασπαστεί η 2-χλωροφαινόλη (ενδιάμεσο 

προϊόν της 2,6dichl) και ακολούθως να μετατραπεί σε φαινόλη και πόσο «ανθεκτική» 

στη βιοδιάσπαση είναι η 4-χλωροφαινόλη (ενδιάμεσο προϊόν της 2,4 dichl).  

Οι Boyd & Shelton (1984) με τη σειρά τους ισχυρίζονται ότι η αποδόμηση 

ενός ortho υποκατεστημένου χλωρίου λαμβάνει χώρα ακαριαία και χωρίς την 

εμφάνιση κάποιας φάσης στασιμότητας (lag phase), με εξαίρεση τη 2,5dichl η οποία 

αρχίζει να βιομετατρέπεται μετά από την πρώτη εβδομάδα σε 3-χλωροφαινόλη. Η πιο 

έντονη τοξικότητα της 2,5dichl σε σύγκριση με τη 2,3dichl παρατηρείται και στα δικά 

μας αποτελέσματα κυρίως σε θέματα παρεμπόδισης ανάπτυξης (Σχήμα 65), γεγονός 

που γίνεται πιο έντονο στο [limit C]-χειρισμό, όπου είναι ξεκάθαρο ότι η 2,3dichl δεν 

παρεμποδίζει την ανάπτυξη ως προς το μάρτυρα σε αντίθεση με τη 2,5dichl (Σχήμα 

65).  

Με την ευκολία αποικοδόμησης των θέσεων 2 ή και 6 συμφωνούν και οι 

Steiert et al. (1987), οι οποίοι ισχυρίζονται ότι όλες οι άλλες διχλωροφαινόλες που 
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δεν διαθέτουν σε αυτές τις θέσεις χλώρια είναι πολύ τοξικές για το βακτήριο που 

μελέτησαν (Flavobacterium sp.).  

Όλες αυτές τις παρατηρήσεις έρχονται να επιβεβαιώσουν οι Gomes & Riberto 

da Silva (2003) και με θερμοδυναμικά δεδομένα, οι οποίοι από τις ενέργειες σχάσης 

των δεσμών, παρατήρησαν ότι οι ortho υποκαταστάσεις πάντα αποσταθεροποιούν τον 

δεσμό Ο-Η, λόγω των απωθητικών στερητικών αλληλεπιδράσεων, που ασκούνται 

πάνω στο δεσμό Ο-Η. Μάλιστα οι ενέργειες σχάσεις των δεσμών στις 2,ndichl είναι 

μικρότερες όταν ο δεύτερος υποκαταστάτης καταλαμβάνει τις θέσεις 4 και 6, σε 

αντίθεση με το γεγονός ο δεύτερος υποκαταστάτης να καταλαμβάνει τις θέσεις 3 ή 5. 

Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι οι para και ortho υποκατεστημένες θέσεις 

επηρεάζονται από φαινόμενα συντονισμού, τα οποία μειώνονται όταν ο 

υποκαταστάτης καταλαμβάνει τη meta θέση. Για τον ίδιο λόγο και μεταξύ των 

3,4dichl και 3,5dichl, η πρώτη διχλωροφαινόλη λόγω συντονισμού της para θέσης 

απαιτεί μικρότερη ενέργεια από τη δεύτερη, αλλά πολύ μεγαλύτερη από ότι οι 

2,6dichl, 2,4dichl, 2,3dichl και 2,5dichl. 

 

Συνδυαστικά η μεταβολή όλων των παραπάνω εξετασθέντων παραμέτρων 

παρουσιάζεται με χρωματικές αλλαγές στο ακόλουθο Σχήμα 69. 

 
Συμπερασματικά: 

 

 Η αποικοδόμηση των διχλωροφαινολών είναι εφικτή και λαμβάνει χώρα με 

διαφορετικό μηχανισμό ανάλογα με την ομάδα στην οποία ανήκει η εκάστοτε 

διχλωροφαινόλη (αναφορικά με το αν και πόσους meta υποκαταστάτες έχει).  

 

 Είναι αυστηρά φωτοελεγχόμενη διαδικασία και θέμα επιλογής των κατάλληλων 

συνθηκών, ώστε να ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί εκείνοι που επάγουν τη 

βιοδιάσπαση.  

 

 Όπως στην περίπτωση των μόνοϋποκατεστημένων χλωροφαινολών έτσι και εδώ 

υπάρχει όριο τοξικότητας, το οποίο καθορίζει πόση ενέργεια θα «επενδυθεί» από 

το χλωροφύκος και πού (ανάπτυξη ή βιοαποικοδόμηση). 
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Σχήμα 69. Χρωματική διαβάθμιση των εξεταζόμενων παραμέτρων παρουσία των 
διαφόρων διχλωροφαινολών σε καλλιέργειες Scenedesmus obliquus με τη χρήση 
τεσσάρων διαφορετικών πηγών άνθρακα ([CO2], [glc], [CO2 + glc], [limit C]) 
σε σύγκριση με την καλλιέργεια μάρτυρα. Άσπρο: παρόμοιο με τον μάρτυρα, 
Μαύρο: μη στατιστικά σημαντικό, Ανοιχτό ροζ – σκούρο μοβ (■■■■■): αύξηση 
από 0 έως 100% ως προς τον μάρτυρα, Ανοιχτό πράσινο – σκούρο μπλε 
(■■■■■): μείωση από 0 έως 100% ως προς τον μάρτυρα. 
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4. Σύγκριση της Βιοαποικοδόμησης Μονοϋποκατεστημένων 

και Διυποκατεστημένων Χλωροφαινολών 

 
Σκοπός αυτού του Κεφαλαίου είναι η σύγκριση της στρατηγικής που 

ακολουθεί το μικροφύκος για να βιοδιασπάσει τις μονοχλωροφαινόλες με εκείνη που 

χρησιμοποιεί για τις διχλωροφαινόλες. Για συγκριτική μελέτη επιλέχθηκε ο [glc]-

χειρισμός, όπου η πλειοψηφία των τοξικών ενώσεων βιοαποικοδομείται. (Σχήματα 63 

και 67). 

 

Η σύγκριση των αποτελεσμάτων περιγράφεται στο ακόλουθο Σχήμα 70, όπου 

παρουσιάζεται η αύξηση της βιομάζας, η μέγιστη φωτοσυνθετική και αναπνευστική 

δραστηριότητα και η βιοαποικοδόμηση ανά κυτταρικό όγκο (PCV) μεταξύ της κάθε 

διχλωροφαινόλης και των δύο μονοχλωροφαινολών από τις οποίες θα μπορούσε να 

αποτελείται.  

Συγκεκριμένα γίνεται σύγκριση της 2,3dichl με τις 2chloro και 3chloro ή της 

2,4dichl με τις 2chloro και 4chloro ή της 2,5dichl με τις 2chloro και 3chloro (αφού 

5chloro δεν υπάρχει, δεδομένου ότι στην ουσία είναι η δομή της 3chloro) ή της 

3,4dichl με τις 3chloro και 4chloro. Βέβαια υπάρχουν και διχλωροφαινόλες που 

συγκρίνονται με μία μόνο χλωροφαινόλη, όπως είναι η 2,6dichl που συγκρίνεται με 

τη 2chloro (γιατί η 6chloro δεν υπάρχει, αφού στην ουσία είναι η δομή της 2chloro) 

και η 3,5dichl που συγκρίνεται με τη 3chloro (για λόγους που αναφέρθηκαν 

παραπάνω).  

 

Είναι ολοφάνερο από τα αποτελέσματα ότι οι μονοχλωροφαινόλες,συγκριτικά 

με τις διχλωροφαινόλες, εμφανίζουν πολύ καλύτερη ανάπτυξη, μεγαλύτερη 

φωτοσυνθετική δραστηριότητα, σαφώς μικρότερη αναπνευστική δραστηριότητα και 

σημαντικά μικρότερη βιοαποικοδομησιμότητα ανά κυτταρικό όγκο. Αντίθετα οι 

διχλωροφαινόλες εμφανίζουν χειρότερη ανάπτυξη από τις αντίστοιχες 

μονοχλωροφαινόλες, μικρότερη ή/και μηδενική φωτοσυνθετική δραστηριότητα, 

σαφώς αυξημένη αναπνευστική δραστηριότητα και σημαντικά καλύτερη 

βιοαποικοδομησιμότητα ανά κυτταρικό όγκο. 

Αποδεικνύεται λοιπόν ότι όσο αυξάνεται η τοξικότητα της φαινολικής ένωσης 

(διχλωροφαινόλες) που βρίσκεται στο μέσο της καλλιέργειας του χλωροφύκους, το 



Βιοενεργητική Στρατηγική Αποικοδόμησης Φαινολικών Ενώσεων-Βιοτεχνολογικές Προεκτάσεις 

 

 123

τελευταίο αλλάζει τη βιοενεργητική του στρατηγική, αλλάζει τη διαχείριση της 

διαθέσιμης ενέργειάς του, αναλώνοντας μεγαλύτερο μέρος στη βιοαποικοδόμηση και 

πολύ μικρότερο στην αύξηση της βιομάζας του (μόνο συντήρηση). Στις 

μονοχλωροφαινόλες όπου η τοξικότητα δεν είναι τόσο έντονη μοιράζει την ενέργειά 

του με εντελώς διαφορετικό τρόπο, αφού αφιερώνει μεγαλύτερο μέρος στην 

ανάπτυξη και πολύ μικρότερο στην αποικοδόμηση. Είναι εκπληκτικό πώς μπορεί και 

επιλέγει «ορθολογικά» και με τόση ευκολία την πιο προσοδοφόρα για αυτό 

διαχείριση της ενέργειας ανάλογα με την τοξικότητα της ένωσης που συνυπάρχει στο 

μέσο της καλλιέργειάς του!!! 

 

Στο σημείο αυτό όμως επιβάλλεται να τονίσουμε ότι υπάρχει ένα άνω όριο 

τοξικότητας πάνω από το οποίο η ενέργεια που αυτό διαθέτει στις συγκεκριμένες 

συνθήκες δεν του επιτρέπει την αποτοξικοποίηση του περιβάλλοντα χώρου του, όπως 

συμβαίνει στη 3,5dichl, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διατηρηθεί στη ζωή. Αυτό 

όμως δε σημαίνει ότι δεν μπορεί de facto να βιοαποικοδομήσει τη 3,5dichl, αφού αν 

αλλάξουν οι συνθήκες (κυτταρικά αποθέματα ενέργειας) αυτό κατά τη γνώμη μας θα 

επιτευχθεί. 
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Σχήμα 70. Σύγκριση διχλωροφαινολών και των αντίστοιχων μονοχλωροφαινολών ως 
προς την αύξηση της βιομάζας, την φωτοσυνθετική και αναπνευστική δραστηριότητα 
και τη βιοαποικοδόμηση ανά κυτταρικό όγκο (PCV). 
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5. Συμμεταβολισμός Φαινολικών Ενώσεων 
 

Το μικροφύκος Scenedesmus obliquus ανάλογα με την τοξικότητα της 

ένωσης, που συνυπάρχει στο μέσο καλλιέργειάς του, ακολουθεί τη βέλτιστη 

στρατηγική που θα το οδηγήσει στην πιο προσοδοφόρα διαχείριση της διαθέσιμης 

ενέργειάς του. Αποδείχτηκε ότι όταν η ένωση δεν είναι τοξική (φαινόλη – Σχήμα 58) 

τότε για να βιοαποικοδομηθεί απαιτείται απουσία εξωγενούς πηγής άνθρακα και ο 

μεταβολισμός της χρησιμοποιείται ως εναλλακτική πηγή οργανικού άνθρακα. Όταν 

πάλι η ένωση είναι τοξική (μονοϋποκατεστημένες χλωροφαινόλες και 

διυποκατεστημένες χλωροφαινόλες – Σχήματα 63 και 67) τότε η εξωγενής πηγή 

άνθρακα είναι απαραίτητη. Επιπλέον όσο πιο έντονη είναι η τοξικότητα τόσο 

μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας διατίθεται για βιοαποικοδόμηση και λιγότερο για 

ανάπτυξη, ενώ σε καταστάσεις ήπιας τοξικότητας προκαλείται αντιστροφή στις 

προαναφερθείσες παρατηρήσεις (Σχήμα 70). Τι γίνεται όμως όταν όλες αυτές οι 

ενώσεις με τις διαφορετικές τοξικότητες συνυπάρχουν στο ίδιο μέσο καλλιέργειας; 

Ποια είναι η στρατηγική που θα ακολουθήσει το μικροφύκος; 

Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα σε μια νέα πειραματική σειρά 

εξετάστηκαν όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί ως προς την παρουσία ή απουσία των 

ακόλουθων φαινολικών ενώσεων: φαινόλη (phenol), 2-χλωροφαινόλη (2chloro), 4-

χλωροφαινόλη (4chloro) και 2,4-διχλωροφαινόλη (2,4dichl) στο μέσο καλλιέργειας 

σε τρεις διαφορετικούς χειρισμούς ως προς την εξωγενή πηγή του άνθρακα ([CO2], 

[glc] και [limit C]). Ο [CO2 + glc]-χειρισμός δεν εφαρμόστηκε, γιατί στα παραπάνω 

Κεφάλαια (κυρίως τα 2 και 3) αποδείχτηκε ότι πρόκειται για συνεργιστική δράση 

παραγόντων ([CO2] και [glc]), οπότε δε θα προσφέρει κάποια ουσιαστική 

πληροφορία για τη βιοενεργητική στρατηγική του χλωροφύκους.  

Η επιλογή της 2,4dichl έγινε γιατί, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 

Κεφαλαίου 3, ανήκει στην ομάδα εκείνη των διχλωροφαινολών με τη μικρότερη 

τοξικότητα, ικανή και αναγκαία συνθήκη για τη συνδυαστική μελέτη φαινολικών 

ενώσεων (που σημαίνει επιπλέον αύξηση της τοξικότητας), αφού θέλουμε να 

αποφύγουμε την περίπτωση εκείνη που θα καθιστούσε την τοξικότητα της 

διχλωροφαινόλης κυρίαρχο φαινόμενο, το οποίο με τη σειρά του θα επισκίαζε τις 

παρατηρήσεις μας για οποιονδήποτε άλλο πιθανό μηχανισμό ακολουθούσε το 

μικροφύκος για την αποτοξικοποίηση του περιβάλλοντα χώρου του. Ωστόσο, θα 

μπορούσαμε να επιλέξουμε και τη 2,6dichl, ως ακόμα λιγότερο τοξική ένωση (σε 
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σύγκριση με όλες τις άλλες διχλωροφαινόλες), αλλά σε αυτήν την περίπτωση δεν θα 

είχαμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε δύο διαφορετικές μονο-χλωροφαινόλες, 

αφού ουσιαστικά «αποτελείται» μόνο από τη 2chloro (6chloro δεν υπάρχει - 

πρόκειται για τη δομή της 2chloro).  

 

Ειδικότερα οι συνδυασμοί των φαινολικών ενώσεων που εξετάστηκαν σε 

αυτήν την πειραματική σειρά σε κάθε μια από τις τρεις εξωγενείς πηγές άνθρακα 

είναι οι ακόλουθοι: 

 

 control (απουσία φαινολικής ένωσης) 

 φαινόλη 

 2-χλωροφαινόλη 

 4-χλωροφαινόλη 

 2,4-διχλωροφαινόλη 

 φαινόλη + 2-χλωροφαινόλη 

 φαινόλη + 4-χλωροφαινόλη 

 φαινόλη + 2,4-διχλωροφαινόλη 

 2-χλωροφαινόλη + 4-χλωροφαινόλη 

 2-χλωροφαινόλη + 2,4 διχλωροφαινόλη 

 4-χλωροφαινόλη + 2,4 διχλωροφαινόλη 

 φαινόλη + 2-χλωροφαινόλη + 4-χλωροφαινόλη 

 φαινόλη + 2-χλωροφαινόλη + 2,4-διχλωροφαινόλη 

 φαινόλη + 4-χλωροφαινόλη + 2,4-διχλωροφαινόλη 

 2-χλωροφαινόλη+4-χλωροφαινόλη+2,4-διχλωροφαινόλη 

 φαινόλη + 2-χλωροφαινόλη + 4-χλωροφαινόλη + 2,4-διχλωροφαινόλη 
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Πίνακας 6. Βιοαποικοδόμηση φαινολικών ενώσεων ανά καλλιέργεια και ανά κυτταρικό όγκο του χλωροφύκους Scenedesmus obliquus σε ένταση φωτονιακής 
ακτινοβολίας 50-60 μmol m-2 s-1 στο [CO2]-χειρισμό. Η συγκέντρωση της εκάστοτε φαινολικής ένωσης είναι 0,15 mM.  

Φαινολική ένωση [CO2] Βιοαποικοδόμηση ανά καλλιέργεια 
(% της αρχικής συγκέντρωσης) 

Βιοαποικοδόμηση ανά κυτταρικό όγκο (PCV) 
μmol (mL PCV)-1 

 phenol 2chlοro 4chloro 2,4dichl phenol 2chloro 4chloro 2,4dichl 
phenol 0    0    
2chloro  16    6,3   
4chloro   10    4,0  
2,4dichl    0    0 

phenol+2chloro 0 16   0 6,3   
phenol+4chloro 0  10  0  4,0  
phenol+2,4dichl 11,3   25,8 15,6   35,4 
2chloro+4chloro  0 0   0 0  
2chloro+2,4dichl  0  0  0  0 
4chloro+2,4dichl   20,1 12,7   29,6 18,7 

phenol+2chloro+4chloro 0 0 0  0 0 0  
phenol+2chloro+2,4dichl 0 0  0 0 0  0 
phenol+4chloro+2,4dichl 11,0  21,6 10,7 16,9  33,3 16,4 
2chloro+4chloro+2,4dichl  0 12,9 9,0  0 17,8 12,4 

phenol+2chloro+4chloro+2,4dichl 13,8 0 17,5 10,2 21,7 0 27,5 16,1 
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Πίνακας 7. Βιοαποικοδόμηση φαινολικών ενώσεων ανά καλλιέργεια και ανά κυτταρικό όγκο του χλωροφύκους Scenedesmus obliquus σε ένταση φωτονιακής 
ακτινοβολίας 50-60 μmol m-2 s-1 στο [glc]-χειρισμό. Η συγκέντρωση της εκάστοτε φαινολικής ένωσης είναι 0,15 mM.  

Φαινολική ένωση [glc] Βιοαποικοδόμηση ανά καλλιέργεια 
(% της αρχικής συγκέντρωσης) 

Βιοαποικοδόμηση ανά κυτταρικό όγκο (PCV) 
μmol (mL PCV)-1 

 phenol 2chloro 4chloro 2,4dichl phenol 2chloro 4chloro 2,4dichl 
phenol 0    0    
2chloro  15,4    2,6   
4chloro   20,9    1,6  
2,4dichl    33,9    5,4 

phenol+2chloro 0 15,4   0 2,6   
phenol+4chloro 0  20,9  0  1,6  
phenol+2,4dichl 0   24,1 0   12,8 
2chloro+4chloro  8,5 12,3   1,0 1,5  
2chloro+2,4dichl  21,5  27,5  3,7  12,9 
4chloro+2,4dichl   19,9 45,2   12,1 27,5 

phenol+2chloro+4chloro 0 8,5 12,3  0 1,0 1,6  
phenol+2chloro+2,4dichl 0 25,1  54,5 0 4,3  30,0 
phenol+4chloro+2,4dichl 0  10,5 30,3 0  5,8 16,8 
2chloro+4chloro+2,4dichl  7,5 7,4 18,7  4,9 4,9 12,4 

phenol+2chloro+4chloro+2,4dichl 0 5,9 7,1 12,9 0 4,3 5,2 9,4 
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Πίνακας 8. Βιοαποικοδόμηση φαινολικών ενώσεων ανά καλλιέργεια και ανά κυτταρικό όγκο του χλωροφύκους Scenedesmus obliquus σε ένταση φωτονιακής 
ακτινοβολίας 50-60 μmol m-2 s-1 στο [limit C]-χειρισμό. Η συγκέντρωση της εκάστοτε φαινολικής ένωσης είναι 0,15 mM.  

Φαινολική ένωση [limit C] Βιοαποικοδόμηση ανά καλλιέργεια 
(% της αρχικής συγκέντρωσης) 

Βιοαποικοδόμηση ανά κυτταρικό όγκο 
μmol (mL PCV)-1 

 phenol 2chloro 4chloro 2,4dichl phenol 2chloro 4chloro 2,4dichl 
phenol 9,8    9,2    
2chloro  0    0   
4chloro   0    0  
2,4dichl    10,5    7,0 

phenol+2chloro 0 0   0 0   
phenol+4chloro 0  0  0  0  
phenol+2,4dichl 96,1   16,1 99,9   16,8 
2chloro+4chloro  0 0   0 0  
2chloro+2,4dichl  0  12,8  0  13,1 
4chloro+2,4dichl   14,1 21,1   12,9 19,3 

phenol+2chloro+4chloro 0 0 0  0 0 0  
phenol+2chloro+2,4dichl 0 0  14,0 0 0  15,0 
phenol+4chloro+2,4dichl 0  0 10,5 0  0 11,4 
2chloro+4chloro+2,4dichl  0 0 16,6  0 0 17,5 

phenol+2chloro+4chloro+2,4dichl 0 0 0 17,5 0 0 0 17,7 
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Είναι προφανές ότι πρόκειται για ένα πολυπαραγοντικό σύστημα που είναι 

πολύ δύσκολο να δώσει κανείς εξηγήσεις αναφορικά με τα ποσοστά της 

βιοαποικοδόμησης (είτε ανά καλλιέργεια είναι αυτά είτε ανά κύτταρο). Όμως είναι 

εύκολο να αποσπάσει πληροφορίες για τη στρατηγική που ακολουθεί το μικροφύκος 

για τη βιοδιάσπαση. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων αυτών παρουσιάζονται στους 

Πίνακες 6, 7 και 8. 

 

Στο [limit C]-χειρισμό η διαθέσιμη ενέργεια με τη μορφή του άνθρακα είναι 

ελάχιστη, οπότε το μικροφύκος αν χρειάζεται ενέργεια επιβάλλεται να 

χρησιμοποιήσει κάποια άλλη εναλλακτική πηγή, που στην προκειμένη περίπτωση 

είναι η εκάστοτε φαινολική ένωση. Η ενέργεια που διαθέτει ο εν λόγω χειρισμός 

προέρχεται αποκλειστικά από το 0,036% του διοξειδίου του άνθρακα που υπάρχει 

μέσα στο μπουκάλι τη μέρα εκκίνησης του πειράματος. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι η phenol και η 2,4dichl μπορούν να αποικοδομηθούν στο [limit C]- 

χειρισμό σε μικρά ποσοστά, ενώ οι 2chloro και 4chloro δεν αποικοδομούνται. Όταν 

όμως αυξηθεί η τοξικότητα (συνδυάζοντας ανά δύο τις φαινολικές ενώσεις) τότε η 

μόνη περίπτωση να λάβει χώρα αποικοδόμηση είναι να υπάρχει στο μέσο 

καλλιέργειας η 2,4dichl, που είναι η μόνη φαινολική ένωση που αποικοδομείται 

(Πίνακας 8). Όλες οι άλλες φαινολικές ενώσεις που συνυπάρχουν με τη 2,4dichl 

παραμένουν ως έχει, αφού μάλλον τα ενεργειακά αποθέματα δεν μπορούν να 

ενισχύσουν την παράλληλη αποικοδόμησή τους.  

Είναι λοιπόν φανερό ότι το μικροφύκος επιλέγει να αποικοδομήσει την 

τοξικότερη φαινολική ένωση με τα λιγοστά ενεργειακά αποθέματα που διαθέτει, ενώ 

τις λιγότερο τοξικές απλά τις αγνοεί. Εξαίρεση αποτελούν οι χειρισμοί phenol + 

2,4dichl, καθώς και 4chloro + 2,4dichl όπου, όπως φαίνεται, η φαινόλη και η 4chloro 

αντίστοιχα χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεσα υποστρώματα για την αποικοδόμηση της 

2,4dichl, οπότε και κάνει την εμφάνισή του το φαινόμενο του συμμεταβολισμού. 

Συνμεταβολισμός δε φαίνεται να υπάρχει στις περιπτώσεις όπου συνδυάζονται τρεις 

ή και τέσσερις φαινολικές ενώσεις -ακόμα και αν κάποιες από αυτές είναι οι phenol 

και 4chloro-, γιατί το μικροφύκος έχει να αντιμετωπίσει εντονότερη τοξικότητα 

(περισσότερες φαινολικές ενώσεις μαζί), οπότε επιλέγει να «αγνοήσει» την ύπαρξη 

των λιγότερο τοξικών και να ασχοληθεί με τη βιοδιάσπαση της πιο τοξικής 

διχλωροφαινόλης (2,4dichl), όπως ακριβώς επισημάνθηκε και στο προηγούμενο 

Κεφάλαιο 4.  
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Για άλλη μια φορά αποδείχτηκε ότι είναι θέμα ενεργειακών ισοζυγίων η 

επιλογή της στρατηγικής, που θα ακολουθήσει το μικροφύκος για τη 

βιοαποικοδόμηση, ενώ παράλληλα επιβεβαιώθηκε η υπόθεση που κάναμε στο 

Κεφάλαιο 3 για την αποικοδόμηση της φαινόλης και της 2,4dichl, σε συνθήκες [limit 

C], την ίδια στιγμή που οι 2chloro και 4chlro παραμένουν στην ίδια αρχική 

συγκέντρωση.  

 

Στο [CO2]-χειρισμό υπάρχει κάποιο ανόργανο υπόστρωμα άνθρακα που 

μπορεί να χρησιμοποιήσει το μικροφύκος μέσω της φωτοσυνθετικής διαδικασίας ως 

πηγή άνθρακα και για λόγους που εξηγήθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια οι phenol 

και 2,4dichl δεν αποικοδομούνται, ενώ οι 2chloro και 4chlolo αποικοδομούνται σε 

μικρά ποσοστά. Και σε αυτόν τον χειρισμό, στην περίπτωση συνδυασμού φαινολικών 

ενώσεων, παρατηρείται η τάση του χλωροφύκους να βιοαποικοδομεί την πιο τοξική 

φαινολική ένωση, όταν βέβαια τα ενεργειακά δεδομένα το επιτρέπουν.  

Για άλλη μια φορά το φαινόμενο του συμμεταβολισμού κάνει την εμφάνισή 

του στους χειρισμούς phenol+2,4dichl, όπου η φαινόλη χρησιμοποιείται ως 

ενεργειακό υπόστρωμα για τη βιοδιάσπαση της 2,4dichl, η οποία χωρίς την παρουσία 

της φαινόλης δεν ήταν εφικτή. Άλλες περιπτώσεις όπου εμφανίζεται 

συμμεταβολισμός αποτελούν εκείνες όπου κάποια από τις phenol ή/και 4chloro 

συνυπάρχουν με τη 2,4dichl, αφού φαίνεται να λειτουργούν ως βοηθητικά 

υποστρώματα (Πίνακας 6).  

Η 2,4dichl όταν βιοαποικοδομείται μετατρέπεται σε 4chloro και έπειτα σε 

phenol. Αυτό σημαίνεί ότι όταν κάποιο από αυτά τα υποστρώματα υπάρχουν 

συνδυαστικά στο μέσο καλλιέργειας τότε είναι αρκετά προσοδοφόρο για το 

μικροφύκος να τα αποικοδομεί, πρώτον γιατί δε χρειάζεται ενεργοποίηση 

διαφορετικών βιοχημικών μονοπατιών –όπως στην περίπτωση της 2chloro- και 

δεύτερον γιατί με αυτόν τον τρόπο θα διευκολύνει και την αποικοδόμηση της 

τοξικότερης διχλωροφαινόλης, χρησιμοποιώντας τα ενδιάμεσα υποστρώματα ως 

επιπλέον πηγή ενέργειας. Στην περίπτωση που κάποια από τις φαινολικές ενώσεις 

που αποτελούν ενδιάμεσα βήματα της βιοαδιάσπασης της 2,4dichl συνυπάρχουν με 

τη 2chloro τότε το μικροφύκος επιλέγει να αγνοεί την ύπαρξη της 2chloro, αφού για 

την αποικοδόμησή της θα πρέπει να ενεργοποιήσει διαφορετικό βιοχημικό μονοπάτι 

(διαφορετικά ένζυμα) και φαίνεται ότι θεωρεί πιο προσοδοφόρα ενεργειακά την 
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ενεργοποίηση ενός μονοπατιού που θα αποτοξικοποίησει περισσότερες φαινολικές 

ενώσεις με μια κίνηση.  

Με αυτήν την παρατήρηση συμφωνούν και οι Knackmuss & Hellwig (1978) 

οι οποίοι επεσήμαναν τη συνοξείδωση χλωριωμένων φαινολών από το βακτήριο 

Pseudomonas sp. B13, όταν αναπτύσσεται παρουσία της 4chloro. Ανάλογα 

συμπεράσματα διατυπώθηκαν και από τους Amy et al. (1985), οι οποίοι εξέτασαν την 

ικανότητα διάφορων βακτηρίων που βιοαποικοδομούν 2,4-dichlorophenoxyacetic 

acid  να αποικοδομούν ταυτόχρονα και φαινολικές ενώσεις παρόμοιας δομής. 

Απέδειξαν ότι τα στελέχη ήταν ικανά να αποικοδομούν τη 2,4dichl, ενώ τα 

περισσότερα μπορούσαν να διασπάσουν και τη 4chloro. Η 2chloro όμως δεν 

μπορούσε να αποικοδομηθεί στις ίδιες συνθήκες, γεγονός που αποδόθηκε από τους 

ερευνητές σε αυξημένη τοξικότητα της φαινολικής ένωσης.  

Αυτό που αξίζει να σχολιάσουμε είναι ότι ανάλογες παρατηρήσεις έγιναν και 

στα δικά μας πειραματικά αποτελέσματα στην περίπτωση που ως εξωγενής πηγή 

άνθρακα ήταν το CO2. Όμως δεν είναι δυνατόν να αποδεχθούμε την εξήγηση των 

Amy et al (1985), αναφορικά με την ανικανότητα των εξετασθέντων στελεχών να 

αποικοδομούν την 2chloro, δεδομένου ότι η 2,4dichl είναι τοξικότερη ένωση λόγω 

των δύο χλωριωμένων υποκαταστατών έναντι του ενός που διαθέτει η 2chloro.  

Ένα σημείο που είναι πολύ δύσκολο να διαλευκανθεί είναι η μη 

αποικοδόμηση της φαινόλης στις περιπτώσεις συνδυασμού φαινολικών ενώσεων. Κι 

αυτό, γιατί η φαινόλη αποτελεί ένα ενδιάμεσο μεταβολικό προϊόν των μονο-

υποκατεστημένων και δι-υποκατεστημένων χλωροφαινολών. Έτσι για την 

αποικοδόμηση μπορούμε να είμαστε βέβαιοι, για το αντίθετο (τη μη αποικοδόμηση) 

όμως όχι, αφού θα μπορούσε να έχει αποικοδομηθεί ένα μέρος από αυτό που 

προσθέσαμε, αλλά συνολικά η ποσότητά της να είναι ίση με την αρχική γιατί πιθανόν 

να αντικαταστάθηκε με την παραγόμενη φαινόλη από τη βιοδιάσπαση των άλλων 

φαινολικών ενώσεων.  

 

 Η ίδια στρατηγική βιοαποικοδόμησης φαίνεται να ακολουθείται και στο [glc]-

χειρισμό. Η διαφοροποίηση έγκειται κυρίως στη διαφορετική ποσότητα ενέργειας που 

μπορεί η οργανική εξωγενής πηγή άνθρακα να εξασφαλίσει στο χλωροφύκος. Η 

γλυκόζη προσφέρει πολύ περισσότερη ενέργεια από το διοξείδιο του άνθρακα (στη 

δοσμένη ένταση ακτινοβολίας) και προφανώς ακόμα περισσότερη από το [limit C]-
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χειρισμό. Έτσι το χλωροφύκος μπορεί να αυξήσει την απόδοσή του ως προς τη 

βιοαποικοδόμηση, χωρίς όμως στην ουσία να αλλάξει η φιλοσοφία της στρατηγικής. 

 Η φαινόλη φαίνεται να μην αποικοδομείται πουθενά. Όταν είναι η μοναδική 

φαινολική ένωση στο μέσο καλλιέργειας εξηγήσαμε, στο Κεφάλαιο 1, το λόγο που 

συμβαίνει αυτό. Όταν όμως συνυπάρχει με άλλα φαινολικά υποστρώματα, όπως 

είπαμε και παραπάνω, δεν είμαστε απόλυτα βέβαιοι για το αποτέλεσμα, αν και οι 

πιθανότητες να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική πηγή άνθρακα τη στιγμή που στο 

μέσο καλλιέργειας υπάρχει γλυκόζη είναι πολύ μικρές έως ανύπαρκτες. Όλες οι άλλες 

φαινολικές ενώσεις, που χρησιμοποιούνται στους διάφορους συνδυασμούς, 

βιοαποικοδομούνται παρουσία της οργανικής πηγής.  

 

 Η συνδυαστική χρήση φαινολικών ενώσεων φανέρωσε την ακόλουθη 

στρατηγική ως προς την αποικοδόμηση των φαινολικών ενώσεων:  

 

 σε περιορισμένα ενεργειακά αποθέματα προτιμάται η βιοαποικοδόμηση 

της τοξικότερης φαινολικής ένωσης 

 

 σε ανόργανη πηγή άνθρακα (περισσότερη διαθέσιμη ενέργεια σε σύγκριση 

με την προηγούμενη περίπτωση) πάλι προτιμάται η αποικοδόμηση της 

τοξικότερης φαινολικής ένωσης, αλλά σε περίπτωση που κάποια από τις 

φαινολικές ενώσεις είναι ενδιάμεσο μεταβολικό προϊόν της 

αποικοδόμησης της τοξικότερης ένωσης, τότε εμφανίζονται φαινόμενα 

συμμεταβολισμού, ενώ οι υπόλοιπες μη τοξικές φαινολικές ενώσεις 

«αγνοούνται». 

 

 σε οργανική πηγή άνθρακα (άφθονα ενεργειακά αποθέματα, περισσότερα 

από την ανόργανη πηγή του άνθρακα) όλες οι φαινολικές ενώσεις είναι 

δυνατό να βιοαποικοδομηθούν (εξαίρεση αποτελεί η φαινόλη, η οποία 

όμως σε βάθος χρόνου θα βιοαποικοδομηθεί όταν τελειώσουν τα 

ενεργειακά αποθέματα της καλλιέργειας και θα χρησιμοποιηθεί ως 

εναλλακτική πηγή άνθρακα εκείνη τη χρονική στιγμή).  

 

 Αυτή τη θεώρηση των πραγμάτων δε θα μπορούσαμε να την 

προσδιορίσουμε αν δεν είχαμε μελετήσει πριν, τους άλλους δύο διαφορετικούς 
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χειρισμούς ως προς την εξωγενή πηγή του άνθρακα. Κι αυτό γιατί η γλυκόζη 

προσφέρει τόση ενέργεια που δεν αφήνει την τοξικότητα να επηρεάσει το μικροφύκος 

ώστε να μπει στη διαδικασία της επιλογής. Η σταδιακή όμως αύξηση της διαθέσιμης 

ενέργειας (από [limit C]- σε [CO2]- και μετά σε [glc]- χειρισμό) μας επέτρεψε να 

διαγνώσουμε την παραπάνω αξιοθαύμαστη στρατηγική του χλωροφύκους στη 

βιοαποικοδόμηση συνδυασμού φαινολικών ενώσεων. 
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6. Επίδραση Φαινομένων Επαγωγής και Συντονισμού του 

Υποκαταστάτη του Φαινολικού Δακτυλίου στη 

Βιοαποικοδομησιμότητά του 

 

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα απέδειξαν ότι ο υποκαταστάτης παίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο για τη διάσπαση του φαινολικού δακτυλίου. Έχει σημασία το είδος 

και η θέση που καταλαμβάνει, γιατί ακριβώς αλλάζουν τα ενεργειακά δεδομένα. 

Όμως αυτά τα συμπεράσματα προέκυψαν μελετώντας υποκαταστάτες που ανήκουν 

στην ίδια ομάδα του περιοδικού πίνακα (Αμέταλλα 17ης Ομάδας), την ομάδα των 

αλογόνων. Αν επιλέξουμε υποκαταστάτες που έχουν περισσότερες διαφορές –όχι 

μόνο ενεργειακές- τότε πόσο πολύ επηρεάζεται η βιοαποικοδομησιμότητα των 

φαινολικών ενώσεων;  

 

Οι υποκαταστάτες που υπάρχουν στο φαινολικό δακτύλιο ασκούν τις 

ακόλουθες δύο επιδράσεις:  

 

 επηρεάζουν τη δραστικότητα του αρωματικού δακτυλίου (ενεργοποιούν 

και απενεργοποιούν το δακτύλιο, καθιστώντας τον περισσότερο ή 

λιγότερο δραστικό από τη φαινόλη) 

 

 επηρεάζουν την κατεύθυνση (προσανατολισμό) της αντίδρασης (η φύση 

του υδροξυλίου του φαινολικού δακτυλίου καθορίζει ποιο από τα ortho, 

meta ή para προϊόντα θα παραχθεί σε μεγαλύτερη αναλογία) 

 

Η δραστικότητα και ο προσανατολισμός στις ηλεκτρονιόφιλες αρωματικές 

υποκαταστάσεις ελέγχονται και από τη συνδυασμένη επίδραση επαγωγικών 

φαινομένων και φαινομένων συντονισμού. Τα επαγωγικά φαινόμενα οφείλονται 

στην ηλεκτραρνητικότητα των ατόμων και στην επαγόμενη πολικότητα των δεσμών 

στις λειτουργικές ομάδες. Οι επιδράσεις που ασκούνται οδηγούν στην προσέλκυση ή 

στην προσφορά ηλεκτρονίων μέσω των δεσμών σ. Τα φαινόμενα συντονισμού 

οφείλονται στην αλληλεπικάλυψη ενός τροχιακού p του υποκαταστάτη με ένα 

τροχιακό p του αρωματικού δακτυλίου και έχουν ως αποτέλεσμα την προσέλκυση ή 

προσφορά ηλεκτρονίων μέσω δεσμών π. Έτσι το ερώτημα που τέθηκε παραπάνω ως 
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προς την επίδραση του υποκαταστάτη στη βιοαποιοδομησιμότητα της αντίστοιχης 

φαινόλης αναδεικνύει το πιο ουσιαστικό ερώτημα του πως ο συντονισμός ή/και η 

επαγωγή επηρεάζουν τη βιοαποικοδομησιμότητα του φαινολικού δακτυλίου. 

 

Για να μελετηθεί ενδελεχώς αυτό το ερώτημα έγινε επιλογή δύο εντελώς 

διαφορετικών υποκαταστατών: της νιτροομάδας (-ΝΟ2) και της μεθυλομάδας (-CH3), 

όπου πρόκειται για υποκαταστάτες δέκτες και δότες ηλεκτρονίων αντίστοιχα. 

Παράλληλα έγινε σύγκριση με τις ιωδοφαινόλες, για λόγους που θα εξηγηθούν στη 

συνέχεια. Από τους τέσσερις διαφορετικούς χειρισμούς ως προς την εξωγενή πηγή 

του άνθρακα επελέγη ο [limit C]-χειρισμός, ώστε να μην επικαλύψει η πηγή του 

άνθρακα με τη μορφή της προσφερόμενης ενέργειας την επίδραση των φαινομένων 

της επαγωγής και του συντονισμού. Αντίστοιχος είναι και ο λόγος που επελέγησαν οι 

ιωδοφαινόλες και όχι οι χλωροφαινόλες ή οι βρωμοφαινόλες, δεδομένου ότι ανήκουν 

στην ίδια ομάδα, αλλά ενεργειακά δεν εμφανίζεται βιοαποικοδόμηση στις τελευταίες 

στο [limit C]-χειρισμό, οπότε και δεν είναι εφικτή κανενός είδους σύγκριση. 

 

Συγκεκριμένα στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η μελέτη της επίδρασης του 

υποκαταστάτη στην ανάπτυξη του χλωροφύκους, τη μοριακή δομή και λειτουργία 

του φωτοσυνθετικού μηχανισμού του, και κυρίως στην βιοαποικοδομησιμότητά του, 

ώστε να γίνει φανερό πώς τα φαινόμενα της επαγωγής και του συντονισμού την 

επηρεάζουν.  

 

Πίνακας 9. Επίδραση υποκαταστατών στην ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση 

Υποκαταστάτης ∆ραστικότητα Προσανατολισμός Επαγωγικό 
φαινόμενο 

Φαινόμενο 
συντονισμού 

-NO2 απενεργοποίηση meta ισχυρός δέκτης 
ηλεκτρονίων 

ισχυρός δέκτης 
ηλεκτρονίων 

-CH3 ενεργοποίηση ortho, parα ασθενής δότης 
ηλεκτρονίων 

κανένα 

-Ι απενεργοποίηση ortho, para ισχυρός δέκτης 
ηλεκτρονίων 

ασθενής δότης 
ηλεκτρονίων 

 

Πριν την παρουσίαση των αποτελεσμάτων είναι επιτακτική η ανάγκη να 

οριοθετήσουμε τη de facto επίδραση, με βάση την οργανική χημεία, των 

υποκαταστατών στην αρωματική ηλεκτρονιόφιλη υποκατάσταση, όπως αυτή 

παρουσιάζεται στον παραπάνω Πίνακα 9.  
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Είναι λοιπόν φανερό ότι: 

 

 στην περίπτωση της νιτροομάδας η επαγωγή και ο συντονισμός συνεργούν 

και καθιστούν τον υποκαταστάτη ισχυρό δέκτη ηλεκτρονίων 

 στην περίπτωση της μεθυλομάδας επιδρά μόνο η επαγωγή και καθιστά τον 

υποκαταστάτη ασθενή δότη ηλεκτρονίων 

 στην περίπτωση των αλογόνων (ιώδιο) τα δύο φαινόμενα (επαγωγή και 

συντονισμός) δρουν ανταγωνιστικά και ενώ η επαγωγή καθιστά την 

ιωδοομάδα ισχυρό δέκτη ηλεκτρονίων, ο συντονισμός φροντίζει για το 

αντίθετο, αφού καθιστά τον υποκαταστάτη ασθενή δότη ηλεκτρονίων 

 

Από τα αποτελέσματα του Σχήματος 71 είναι φανερό ότι υπάρχει έντονη 

διαφοροποίηση στην ανάπτυξη του χλωροφύκους παρουσία των διαφόρων 

φαινολικών ενώσεων. Οι νιτροφαινόλες εμφανίζουν μεγαλύτερη παρεμπόδιση στην 

ανάπτυξη, σε σύγκριση με τις μεθυλφαινόλες και αυτές με τη σειρά τους 

αναπτύσσονται πιο αργά σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ιωδοφαινόλες.  

Οι παρατηρήσεις αυτές συμφωνούν και με τα δεδομένα του επαγωγικού 

φθορισμού και της μέγιστης φωτοσυνθετικής δραστηριότητας (Πίνακας 10 και Σχήμα 

72). Είναι εμφανής η έντονη τοξικότητα των νιτροφαινολών, αφού οι μεταβολές των 

παραμέτρων του JIP-test είναι ανάλογες με εκείνες των αβιοτικών καταπονήσεων 

[αυξημένη κεραία (ABS/RC), μειωμένη πυκνότητα ενεργών κέντρων (RC/CSo), 

αυξημένη διαχεόμενη ενέργεια με τη μορφή θερμότητας (DIo/RC) και μειωμένη 

μέγιστη φωτοσυνθετική απόδοση (Fv/Fm)], ενώ ταυτόχρονα η φωτοσυνθετική 

δραστηριότητα είναι έντονα παρεμποδισμένη σε σύγκριση τόσο με το μάρτυρα, όσο 

και με τις άλλες δύο κατηγορίες φαινολικών ενώσεων.  

Αντίθετα, στις μεθυλ- και ιωδοφαινόλες οι μετρήσεις του επαγωγικού 

φθορισμού, καθώς και εκείνες της μέγιστης φωτοσυνθετικής δραστηριότητας όχι 

μόνο δεν υποδεικνύουν κανενός είδους τοξικότητα, αλλά υπερτερούν σε σύγκριση με 

την καλλιέργεια του μάρτυρα. Μεταξύ των μέθυλ- και ίωδο- φαινολών υπάρχει μια 

διαφοροποίηση που αφορά την ανάπτυξη και τη μέγιστη φωτοσυνθετική 

δραστηριότητα. Από το Σχήμα 72 είναι εμφανές ότι οι μεθυλφαινόλες έχουν πολύ 

μεγαλύτερη φωτοσυνθετική δραστηριότητα σε σύγκριση με τις αντίστοιχες 

ιωδοφαινόλες, ενώ από το Σχήμα 71 είναι φανερό ότι οι ιωδοφαινόλες εμφανίζουν 

καλύτερη αύξηση βιομάζας σε σύγκριση με τις μεθυλφαινόλες. 
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Τα αποτελέσματα της βιοαποικοδόμησης ανά κυτταρικό όγκο (Σχήμα 70) 

συμφωνούν απόλυτα με τις προαναφερθείσες παρατηρήσεις, αφού είναι εμφανής η 

μειωμενη βιοαποικοδομησιμότητα των νιτροφαινολών. Τις τιμές αυτές ακολουθούν 

οι μεθυλφαινόλες, ενώ οι ιωδοφαινόλες έχουν την καλύτερη βιοαποικοδομησιμότητα. 

Υπάρχει λοιπόν μια τάση για βιοδιάσπαση που ακολουθεί την ανισότητα 

νιτροφαινόλες < μεθυλφαινόλες < ιωδοφαινόλες. Οι ενέργειες διάσπασης των 

αντίστοιχων δεσμών των υποκαταστατών είναι οι ακόλουθες : ΔΗ298(C-I) = 219 

kJ/mol, ΔΗ298(C-N) = 285 kJ/mol και ΔΗ298 (C-C) = 356 kJ/mol. Οι δύο πρώτες τιμές 

δικαιολογούν απόλυτα την αυξημένη βιοαποικοδομησιμότητα των ιωδοφαινολών 

έναντι των αντίστοιχων νιτροφαινολών. Η ενέργεια όμως για τη διάσπαση του 

δεσμού C-C δεν δικαιολογεί τα αποτελέσματα της βιοαποικοδόμησης των 

μεθυλφαινολών. Αφού είναι η μεγαλύτερη από τις άλλες δύο θα περίμενε κανείς οι 

μέθυλφαινόλες να έχουν τη μικρότερη βιοαποικοδομησιμότητα σε σύγκριση με τις 

άλλες δύο κατηγορίες φαινολικών ενώσεων.  

Πίνακας 10. Παράμετροι του JIP-test την 5η μέρα διεξαγωγής του 
πειράματος, που αφορούν τη μοριακή δομή και λειτουργία του 
φωτοσυνθετικού μηχανισμού του χλωροφύκους Scenedesmus obliquus, 
παρουσία 0,15 mM φαινολικών ενώσεων, σε ένταση φωτονιακής 
ακτινοβολίας 50-60 μmol m-2 s-1 και σε [limit C]-χειρισμό. Fv/Fm: 
φωτοσυνθετική απόδοση, ABS/RC: μέγεθος λειτουργικής 
φωτοσυλλεκτικής κεραίας, DIo/RC: ενέργεια που διαχέεται με τη μορφή 
θερμότητας ανά ενεργό κέντρο αντίδρασης, RC/CSo: πυκνότητα ενεργών 
κέντρων αντίδρασης. 

[limit C]
Fv/Fm ABS/RC RC/CSo DIo/RC

control 0,624 2,034 25,819 0,852
2nitro 0,215 11,820 4,568 9,820
3nitro 0,140 nd nd nd
4nitro 0,098 3,031 11,294 1,687

control 0,624 2,034 25,819 0,852
2methyl 0,587 2,971 19,185 1,400
3methyl 0,554 3,031 12,207 1,474
4methyl 0,570 2,504 27,554 1,129

control 0,624 2,034 25,819 0,852
2iodo 0,541 3,766 2,010 23,102
3iodo 0,485 3,454 1,751 21,422
4iodo 0,589 2,620 1,175 18,323
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Σχήμα 72. Μέγιστη φωτοσυνθετική δραστηριότητα και αναπνοή του χλωροφύκους Scenedesmus obliquus, παρουσία 0,15 mM φαινολικών 
ενώσεων, την 5η ημέρα διεξαγωγής του πειράματος, σε ένταση φωτονιακής ακτινοβολίας 50-60 μmol m-2 s-1 και σε [limit C]-χειρισμό. 
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Στο σημείο αυτό είναι αναγκαίο να τονίσουμε ότι έχουμε ένα 

πολυπαραγοντικό σύστημα, όπου η βιοαποικοδομησιμότητα επηρρεάζεται και από 

άλλα φαινόμενα. Μία σημαντική παράμετρος είναι το γεγονός ότι το μεθύλιο μετά 

την απόσπαση από το φαινολικό δακτύλιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα ως 

εναλλακτική πηγή άνθρακα, ενώ η νιτροομάδα και η ιωδομάδα όχι. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις είναι απαραίτητη η περαιτέρω σχάση του φαινολικού δακτυλίου για να 

βρεθεί εναλλακτική πηγή άνθρακα. Έτσι μπορεί η μεθυλφαινόλη ενεργειακά να είναι 

πιο απαιτητική αλλά αυτό καλύπτεται από την αμεσότερη χρήση του υποκαταστάτη 

ως εναλλακτική πηγή άνθρακα.  
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Σχήμα 73. Βιοαποικοδόμηση φαινολικών ενώσεων (0,15 mM) ανά καλλιέργεια και 
ανά κυτταρικό όγκο του χλωροφύκους Scenedesmus obliquus, την 5η ημέρα 
διεξαγωγής του πειράματος, σε ένταση φωτονιακής ακτινοβολίας 50-60 μmol m-2 s-1 
και σε [limit C]-χειρισμό 
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Ενδείξεις για το σχηματισμό μεθανόλης αποτελούν και οι αυξημένες 

φωτοσυνθετικές δραστηριότητες των μεθυλφαινολών (Σχήμα 72). Κι αυτό γιατί έχει 

αποδειχτεί (Theodoridou et al., 2002; Navakoudis et al., 2007) ότι η μεθανόλη 

μετατρέπεται σε CO2, ειδικά σε φωτοσυνθετικά φύκη, επάγοντας τη φωτοσυνθετική 

δραστηριότητα –έως και 5 φορές μεγαλύτερη από το μάρτυρα στην περίπτωση των 

μεθυλφαινολών (Σχήμα 72)- και την αύξηση της βιομάζας –έως και 2 φορές 

μεγαλύτερη από το μάρτυρα στην περίπτωση των μεθυλφαινολών (Σχήμα 71)-. 

 

Για τον έλεγχο της παραπάνω υπόθεσης έλαβαν χώρα μετρήσεις μεθανόλης 

στο μέσο καλλιέργειας του χλωροφύκους παρουσία της εκάστοτε μεθυλφαινόλης 

καθόλη της διάρκεια διεξαγωγής του πειράματος και τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στο ακόλουθο Σχήμα 74.  

 

Από το Σχήμα 74 είναι ολοφάνερο ότι παράγεται μεθανόλη κατά τη 

βιοδιάσπαση των μεθυλφαινολών. Την πέμπτη μέρα διεξαγωγής του περάματος (στην 

οποία αντιστοιχούν και οι τιμές της μέγιστης φωτοσυνθετικής δραστηριότητας που 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 72) η συνολική ποσότητα μεθανόλης που υπάρχει στην 

καλλιέργεια (50 mL) είναι 0,4 mL, 1,2 mL και 4,6 mL παρουσία 2methyl, 3methyl 

και 4methyl φαινόλης αντίστοιχα. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι όσο μεγαλύτερη είναι η 

βιοαποικοδόμηση τόσο μεγαλύτερη είναι και η παραγωγη της μεθανόλης (Σχήματα 

Σχήμα 74. Κινητική παραγωγής μεθανόλης από το μικροφύκος Scenedesmus 
obliquus κατά τη βιοαποικοδόμηση 0,15 mM μεθυλφαινόλης σε [limit C]- 
χειρισμό. 
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73 και 74), ενώ το αντίθετο ισχύει για την τάση της μέγιστης φωτοσυνθετικής 

δραστηριότητας (Σχήματα 72 και 74), ίσως γιατί η παραγόμεη ποσότητα μεθανόλης 

έχει υπερβεί τη βέλτιστη τιμή που αντιστοιχεί και στη βέλτιστη μέγιστη 

φωτοσυνθετική δραστηριότητα, πέραν της οποίας υπάρχει κάποια παρεμπόδισή της. 

Παρόλα αυτά όμως εξακολουθεί να είναι πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη τιμή 

του μαρτυρα.  

 

Συνοψίζοντας, η παραγωγή της μεθανόλης μάλλον δικαιολογεί τη μη 

αναμενόμενη –με βάση τα θερμοδυναμικά δεδομένα- καλύτερη 

βιοαποικοδομησιμότητά  των μέθυλφαινολών σε σύγκριση με τις αντίστοιχες 

ιωδοφαινόλες. Έτσι η τάση βιοαποικοδόμησης με βάση το είδος του υποκαστάτη 

είναι η εξής: CH3
- > I- > NO2

-.  

 

Όπως ειπώθηκε και στα προηγούμενα Κεφάλαια εξίσου σημαντικό ρόλο 

παίζει και η θέση του υποκαταστάτη (ortho, meta και para), εκτός από το είδος. Είναι 

εμφανές ότι στις νιτροφαινόλες η βιοαποικοδόμη ανάλογα με τη θέση του 

υποκαταστάτη ακολουθεί τη σειρά ortho > meta > para. Αντίστροφη σειρά 

ακολουθούν οι μέθυφαινόλες (ortho < meta < para), ενώ οι ιωδοφαινόλες έχουν μια 

σχεδόν σταθερή βιοαποικοδομησιμότητα (ortho ≈ meta ≈ para) (Σχήμα 73).  

 

Αυτή η τάση ανάλογα με το είδος και τη θέση του υποκαταστάτη 

δικαιολογείται με βάση τις πληροφορίες του Πίνακα 9. Όσο πιο κοντά είναι ένας 

υποκαταστάτης δέκτης ηλεκτρονίων σε ένα υποκαταστάτη δότη ηλεκτρονίων, όπως 

είναι το υδροξύλιο της φαινόλης στην παρούσα φάση, τόσο πιο έντονη είναι η 

βιοαποικοδομησιμότητα, αφού στην ουσία πρόκειται για οξειδοαναγωγική αντίδραση 

(ηλεκτρονιακή δοσοληψία). Αντίθετα όσο πιο κοντά είναι στο υδροξύλιο του 

φαινολικού δακτυλίου μια ομάδα δότης ηλεκτρονίων τόσο πιο δύσκολη είναι η 

βιοαποικοδομησιμότητα. Ενώ στην περίπτωση της ιωδομάδας όπου τα φαινόμενα της 

επαγωγής και του συντονισμού ανταγωνίζονται, δεδομένου ότι το ένα καθιστά την 

ιωδομάδα δέκτη και το άλλο δότη ηλεκτρονίων, υπάρχει μια σταθερή 

βιοποικοδομησιμότητα (ανά κυτταρικό όγκο πάντα), ίσως γιατί ανάλογα με την 

περίσταση κυριαρχεί το ένα ή το άλλο, ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο συνολικό 

αποτέλεσμα.  
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Αξίζει να σημειώσουμε ότι όλες οι παραπάνω πειραματικές σειρές 

πραγματοποιήθηκαν παράλληλα σε απόλυτο σκοτάδι, όπου και δεν παρατηρήθηκε 

κανενός είδους βιοαποικοδόμηση, με εξαίρεση τη 2 νιτροφαινόλη, η οποία 

βιοαποικοδομήθηκε στο ίδιο ακριβώς ποσοστό. Αυτό ίσως είναι μια ένδειξη για το 

γεγονός ότι η απαιτούμενη ενέργεια για τη βιοαποικοδόμηση της 2-νιτροφαινόλης 

είναι μιτοχονδριακής προέλευσης. Ίσως πάλι είναι απλά αποτέλεσμα του γεγονότος 

ότι το βιοχημικό μονοπάτι διάσπασης της 2-νιτροφαινόλης είναι πολύ απλό –

απλούστερο σε σύγκριση με το αντίστοιχο των 3- και 4-νιτροφαινολών- (Σχήμα 27) 

και η ενέργεια που απαιτείται για την εκκίνησή του είναι διαθέσιμη ακόμα και στο 

σκοτάδι.  

Οι Hirooka et al. (2003) ανέφεραν τη δυνατότητα της Chlorella fusca και της 

Anabaena variabilis να βιοαποικοδομούν τη 2-νιτροφαινόλη στο φως και στο 

σκοτάδι, χωρίς όμως να δώσουν κάποια πιθανή εξήγηση. Οι Zeyer et al. (1985) 

συμφωνούν με την υπόθεση που κάναμε ότι το μονοπάτι βιοαποκοδόμησης της 2-

νιτροφαινόλης είναι το απλούστερο, σε σύγκριση με το αντίστοιχο των 3- και 4-

νιτροφαινολών και απέδειξαν ότι στο στέλεχος Pseudomonas putida Β2, η 2-

νιτροφαινόλη προσβάλλεται από μια μονοοξυγενάση, σχηματίζοντας κατεχόλη, η 

οποία στη συνέχεια με την επίδραση του ενζύμου 1,2 διοξυγενάση υφίσταται 

περαιτέρω μεταβολή με βάση το όρθο μονοπάτι.  

 

Συμπερασματικά: 

 

Tο είδος και η θέση του υποκαταστάτη επηρρεάζει άμεσα τη 

βιοαποικοδομησιμότητα των φαινολικών ενώσεων, όχι μόνο για ενεργειακούς λόγους 

(όπως αποδείχτηκε στα προηγούμενα κεφάλαια), αλλά και λόγω των ιδιοτήτων των 

υποκαταστατών να έλκουν ή να απωθούν τα ηλεκτρόνια. Τα φαινόμενα του 

συντονισμού και της επαγωγής είναι κυρίαρχα στον καθορισμό του ποσοστού 

βιοαποικοδόμησης, γιατί ακριβώς καθιστούν τις φαινολικές ενώσεις ισχυρούς ή 

ασθενείς δέκτες ή δότες ηλκετρονίων. Έτσι: 

 όσο πιο κοντά βρίσκεται ένας υποκαταστάτης δέκτης ηλεκτρονίων σε έναν 

υποκαταστάτη δότη ηλεκτρονίων (υδροξύλιο φαινόλης), τόσο πιο έντονη 

είναι η βιοαποικοδομησιμότητα 
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 όσο πιο κοντά βρίσκεται μια ομάδα δότης ηλεκτρονίων σε έναν 

υποκαταστάτη δότη ηλεκτρονίων (υδροξύλιο φαινόλης) τόσο πιο δύσκολη 

είναι η βιοαποικοδομησιμότητα 

 όταν ο υποκαταστάτης δεν καθορίζεται αυστηρά ως δότης ή δέκτης 

ηλεκτρονίων από τα φαινόμενα του συντονισμού και της επαγωγής, αλλά 

ανάλογα με τις συνθήκες επικρατεί άλλοτε η ιδιότητα του δότη και άλλοτε 

η ιδιότητα του δέκτη, τότε η βιοαποικοδομησιμότητα είναι παντού η ίδια, 

αφού φαίνεται να επιλέγεται η βέλτιστη διαχείριση των καταστάσεων. 

 
 

Όλα τα παραπάνω κεφάλαια συνοψίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα ροής 

(Σχήμα 72), που δίνει πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική που ακολουθεί το 

μικροφύκος για την αποικοδόμηση τοξικών φαινολικών ενώσεων που διαφέρουν 

μεταξύ τους ως προς τον αριθμό, το είδος και τη θέση του υποκαταστάτη στο 

φαινολικό δακτύλιο, καθώς και την παρουσία ή απουσία εξωγενούς πηγής άνθρακα. 
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CO2 

φωτοσύνθεση 

Σχήμα 75. ∆ιάγραμμα ροής βιοαποικοδόμησης των διαφόρων φαινολικών ενώσεων από το μικροφύκος Scenedesmus obliquus 
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7. Αλληλεπίδραση Ενεργειακού Ισοζυγίου Βιοαποικοδόμησης 

Διχλωροφαινολών και Παραγωγής Υδρογόνου (Η2) 

 

Η βιοενεργητική στρατηγική βιοαποικοδόμησης των διαφόρων φαινολικών 

ενώσεων  μελετήθηκε ενδελεχώς σε  πληθώρα συνθηκών στα μέχρι τώρα κεφάλαια 

αυτής της διατριβής. Υπάρχει όμως μια ομάδα φαινολικών ενώσεων με κάποια 

«σκοτεινά» σημεία ως προς την προέλευση της απαιτούμενης για τη βιοδιάσπαση 

ενέργειας. Η ομάδα αυτή συνιστάται από τρεις διχλωροφαινόλες (2,3dichl, 2,5dichl 

και 3,4dichl) το κοινό σημείο των οποίων είναι η ύπαρξη ενός χλωρίου στη meta θέση 

(3 ή 5), η οποία όπως έχει αποδειχθεί προκαλεί έντονη τοξικότητα και απαιτεί μεγάλα 

αποθέματα ενέργειας για την απόσπαση του εκάστοτε υποκαταστάτη που την 

καταλαμβάνει (Κεφάλαια 2, 3 και 4).  

 

Το «σκοτεινό» σημείο που αναφέρθηκε παραπάνω αφορά τα αποτελέσματα 

του [glc]-χειρισμού, που παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 3. Κι αυτό γιατί οι 

καλλιέργειες που περιείχαν τις παραπάνω διχλωροφαινόλες εμφάνισαν ταυτόχρονα τα 

εξής δύο φαινόμενα: 

 

 μηδενική φωτοσυνθετική δραστηριότητα (σε αντίθεση με την καλλιέργεια 

του μάρτυρα) 

 

 εξαιρετικά μεγάλη αναπνευστική δραστηριότητα (έως και 3 φορές πάνω 

από τον μάρτυρα).  

 

Υπενθυμίζουμε ότι αναφερόμαστε στην περίπτωση εκείνη όπου το μέσο 

καλλιέργειας είναι εμπλουτισμένο με γλυκόζη (εξωγενής οργανική πηγή άνθρακα), 

γιατί είναι και η μοναδική περίπτωση όπου η ομάδα αυτή των φαινολικών ενώσεων  

βιοαποικοδομείται (Σχήμα 67). Η ύπαρξη της οργανικής πηγής άνθρακα δικαιολογεί 

την εύνοια της αναπνευστικής έναντι της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας, γιατί το 

κύτταρο βρίσκει τη γλυκόζη έτοιμη και δε χρειάζεται να τη συνθέσει μέσω του 

φωτοσυνθετικού του μηχανισμού. Όμως δε μπορεί να αιτιολογήσει την μηδενική 

φωτοσύνθεση, ούτε την τόσο έντονη αναπνοή.  
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Αρχίζει λοιπόν μια διερεύνηση της προέλευσης αυτής της τόσο έντονης 

αναπνευστικής δραστηριότητας (μιτοχόνδριο ή/και χλωροπλάστης), καθώς και των 

πιθανών ενεργειακών πηγών, με τεχνικές εντοπισμού της κατάλληλης ανοσοενεργούς 

πρωτεΐνης και παράλληλες μετρήσεις ενεργότητας αυτής, δεδομένου ότι η ύπαρξή της 

δεν εξασφαλίζει και τη λειτουργικότητά της. 

 Πιθανές ενεργειακές πηγές αποτελούν το κυτοχρωμικό μονοπάτι των 

μιτοχονδρίων (έλεγχος πρωτεΐνης κυτοχρωμικής οξειδάσης, COX), το εναλλακτικό 

μονοπάτι των μιτοχονδρίων (έλεγχος πρωτεΐνης εναλλακτικής οξειδάσης, ΑΟΧ), η 

χλωροαναπνοή των χλωροπλαστών (έλεγχος πρωτεΐνης πλαστιδιακής τελικής 

οξειδάσης, PTOX), το Φωτοσύστημα ΙΙ (έλεγχος της πρωτεΐνης D1) και το 

Φωτοσύστημα Ι (έλεγχος της πρωτεΐνης PSaA).   

 

Η σημαντικότερη «μηχανή παραγωγής ενέργειας» των κυττάρων σε αυτές τις 

συνθήκες, με τη μορφή του ΑΤΡ, είναι τα μιτοχόνδρια, όπου μέσω της οξειδωτικής 

φωσφορυλίωσης, παρέχουν 30 μόρια ΑΤΡ για κάθε ένα μόριο γλυκόζης που 

οξειδώνεται. Στο παρακάτω Σχήμα 76 παρουσιάζεται η ανάλυση κατά western της 

ανοσοενεργούς πρωτεΐνης της κυτοχρωμικής οξειδάσης, ενώ παράλληλα 

παρουσιάζεται και η μέγιστη δυνατή ενεργότητα αυτής. 

 

Είναι λοιπόν φανερό ότι: 

 

1) Yπάρχει υπερέκφραση της πρωτεΐνης της κυτοχρωμικής οξειδάσης (COX) 

στις καλλιέργειες με τις διχλωροφαινόλες (σε σύγκριση με το μάρτυρα). 

2) H μέγιστη ενεργότητα της κυτοχρωμικής οξειδάσης στην περίπτωση που 

παρεμποδιστούν οι υπόλοιπες δυνατές δίοδοι αναπνευστικής 

δραστηριότητας, αυξήθηκε σημαντικά (3 φορές), αντίστοιχα με την 

υπάρχουσα πρωτεΐνη (Σχήμα 76). 

 

Παρόλα αυτά όμως το κυτοχρωμικό μονοπάτι υπολειτουργεί στις υπό εξέταση 

συνθήκες, αφού η συνολική αναπνοή είναι κατά πολύ μικρότερη της μέγιστης 

δυνατής ενεργότητας της κυτοχρωμικής οξειδάσης (COX) (Σχήμα 76).   

 

Ενδεχομένως λοιπόν να λειτουργεί ένα άλλο εναλλακτικό μιτοχονδριακό 

μονοπάτι αναπνοής, που λαμβάνει χώρα μέσω της εναλλακτικής οξειδάσης και 
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Κάτω: ανάλυση κατά western των ανοσοενεργών πρωτεϊνών COX, AOX και PTOX 
του χλωροφύκους Scenedesmus obliquus, παρουσία 0,15mM διχλωροφαινόλης, σε 
ένταση φωτονιακής ακτινοβολίας 50–60 μmol m-2 s-1. Τo western blot της COX 
έγινε με 30γ πρωτεΐνης, ενώ τα αντίστοιχα των ΑΟΧ και PTOX με 50γ πρωτεΐνης.  

ενεργοποιείται μόνο σε καταστάσεις καταπόνησης (Siedow and Umbach, 1995). 

Αυτό το μονοπάτι δεν προσφέρει τόση μεγάλη ποσότητα ΑΤΡ (4 ΑΤΡ έναντι των 30 

ΑΤΡ που προσφέρει το κυτοχρωμικό μονοπάτι για κάθε μόριο γλυκόζης που 

οξειδώνεται), αλλά ενεργοποιείται για να αποτρέψει τη δημιουργία ενεργών μορφών 

οξυγόνου (Robson and Vanlerberghe, 2002). Σύμφωνα με αυτά, αν το western blot 

ανιχνεύσει την πρωτεΐνη της εναλλακτικής οξειδάσης (ΑΟΧ), τότε αυτή επάγεται και 

είναι ενεργή, αφού ενεργοποιείται μόνο όταν λειτουργεί το συγκεκριμένο μονοπάτι 

της αναπνοής. 

 

Από το Σχήμα 76 είναι φανερό ότι: 

 

1) Yπάρχει υπερέκφραση της εναλλακτικής οξειδάσης (ΑΟΧ) στους 

χειρισμούς με τις διχλωροφαινόλες (σε σύγκριση πάντα με το μάρτυρα). 

2) Eίναι ενεργή πρωτεΐνη, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τις 

πολαρογραφικές μετρήσεις της ενεργότητάς της. 

Σχήμα 76. Επάνω: Συνολική 
αναπνοή (respiration), μέγιστη 
ενεργότητα της COX (max COX), 
μέγιστη ενεργότητα της ΑΟΧ (max 
AOX) και ενεργότητα της PTOX του 
χλωροφύκους Scenedesmus obliquus, 
παρουσία 0,15mM διχλωροφαινόλης, 
σε ένταση φωτονιακής ακτινοβολίας 
50–60 μmol m-2 s-1 

COX 
 

AOX 
 

PTOX 
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Είναι φανερό λοιπόν ότι το μικροφύκος επιλέγει να ενεγοποιήσει ένα 

μιτοχονδριακό μονοπάτι αναπνοής (εναλλακτική αναπνοή) που του προσφέρει πολύ 

λιγότερο ΑΤΡ, αλλά αποτρέπει τη δημουργία των ΕΜΟ που πιθανόν να προκαλεί η 

παρουσία των συγκεκριμένων διχλωροφαινολών στο μέσο της καλλιέργειας. 

 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι τα μιτοχόνδρια λειτουργούν πολύ περισσότερο 

για να αποτρέψουν τη δημιουργία ενεργών ριζών οξυγόνου, παρά για να παράγουν 

ΑΤΡ. Ένας άλλος μηχανισμός που έχει παρόμοια λειτουργία (αποτροπή δημιουργίας 

ΕΜΟ) είναι η χλωροαναπνοή, η οποία όμως δε σχετίζεται με τα μιτοχόνδρια αλλά με 

το χλωροπλάστη και έχει ως τελική οξειδάση την πλαστιδιακή τελική οξειδάση 

(PTOX).  

 

Από το Σχήμα 76 φαίνεται ότι: 

 

1) Η πλαστιδιακή τελική οξειδάση (PTOX) εκφράζεται στο μάρτυρα και στη 

2,5dichl πολύ περισσότερο από ότι στη 2,3dichl και αυτή περισσότερο από 

ότι στη 3,4dichl.  

2) Η ενεργότητα της πλαστιδιακής τελικής οξειδάσης είναι αναλόγως (με την 

πρωτεΐνη που ανιχνεύθηκε) σε μικρά επίπεδα σε όλες τις διχλωροφαινόλες 

και ιδιαίτερα στη 3,4dichl. 

 

Η χλωροαναπνοή λοιπόν φαίνεται ότι λειτουργεί σε ένα μικρό ποσοστό σε 

όλες τις μεταχειρίσεις με τις διχλωροφαινόλες (πολύ μικρότερη ενεργότητα στη 

3,4dichl), και αποτελεί ένα πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής αναπνοής που 

μετρήθηκε στις συγκεκριμένες πειραματικές συνθήκες παρουσία των 

διχλωροφαινολών. 

 

Συνοψίζοντας, η μεγάλη κατανάλωση του οξυγόνου που παρατηρείται στους 

χειρισμούς με τις διχλωροφαινόλες που διαθέτουν ένα χλώριο στη meta-θέση 

οφείλεται κυρίως σε μηχανισμούς που αποτρέπουν τη δημιουργία των ΕΜΟ. Επίσης 

στις ενεργότητες της αναπνοής (Σχήμα 76) φαίνεται ότι στις 2,3dichl και 2,5dichl 

(στις οποίες υπάρχει πιο έντονη χλωροαναπνοή) το άθροισμα των ενεργοτήτων της 

max ΑΟΧ και της PTOX πλησιάζει πάρα πολύ τη συνολική αναπνοή, ενώ στη 

3,4dichl (όπου επάγεται πολύ λιγότερο η χλωροαναπνοή σε σύγκριση με τις 2,3dichl 
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και 2,5dichl) το άθροισμα των ενεργοτήτων της max AOX και της PTOX είναι 

περίπου το μισό της συνολικής αναπνοής. Έτσι στη 3,4dichl είναι σίγουρο ότι ένα 

μέρος της αναπνοής οφείλεται στη λειτουργία της COX. Ενδεχομένως η 3,4dichl, ως 

τοξικότερη όλων των υπό εξέταση διχλωροφαινολών, να απαιτεί την παράλληλη 

λειτουργία του κυτοχρωμικού μονοπατιού γιατί χρειάζεται το περισσότερο ATP που 

αυτό παρέχει. 

 

Οι παρατηρήσεις αυτές συμφωνούν και με τα αποτελέσματα του Σχηματος 77, 

που αφορούν το λόγο των πολωμένων προς αποπολωμένα μιτοχόνδρια. Πολωμένα 

είναι τα «υγιή» μιτοχόνδρια, δηλαδή αυτά που διατηρούν το δυναμικό στη μεμβράνη 

τους, ενώ τα αποπολωμένα είναι τα «μη υγιή» μιτοχόνδρια, δηλαδή αυτά που δε 

διατηρούν το δυναμικό στη μεμβράνη τους και εχει ανοίξει ο μιτοχονδριακός πόρος, 

αφήνοντας πρωτεΐνες να εξέλθουν από το μιτοχόνδριο. Στο Σχήμα 77 παρατηρούμε 

ότι οι 2,3dichl και 2,5dichl έχουν περισσότερα αποπολωμένα προς πολωμένα 

μιτοχόνδρια, ενώ η 3,4dichl έχει περισσότερα πολωμένα. Ενδεχομένως αυτό να 

εξηγεί και το γεγονός ότι στη 3,4dichl λειτουργεί σχεδόν εξιμισίας (αναφορικά με τη 

συνολική αναπνοή) και το κυτοχρωμικό μονοπάτι. Μεταξύ των 2,3dichl και 2,5dichl 

περισσότερα αποπολωμένα υπάρχουν στη 2,5dichl, γεγονός αναμενόμενο αφού 

πρόκειται για τοξικότερη φαινολική ένωση, σε σύγκριση με τη 2,3dichl. 

 

Σχήμα 77. Λόγος πολωμένων προ αποπολωμένα μιτοχόνδρια μετά από χρώση με τον 
σημαντή JC1 σε κύτταρα του χλωροφύκους Scenedesmus obliquus, παρουσία 
0,15mM διχλωροφαινόλης, σε ένταση φωτονιακής ακτινοβολίας 50–60 μmol m-2 s-1 
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Φαίνεται λοιπόν ότι στην ομάδα των διχλωροφαινολών που διαθέτουν ένα 

meta-υποκαταστάτη, εμφανίζονται δύο υπο-ομάδες. Η πρώτη υπο-ομάδα 

περιλαμβάνει τη 3,4dichl, που έχει τον πρώτο υποκαταστάτη σε meta-θέση, 

ενεργοποιημένη ΑΟΧ και COX, ενώ πολύ λιγότερο την PTOX. Η δεύτερη υπο-ομάδα 

έχει το δεύτερο υποκαταστάτη σε meta θέση, ενεργοποιημένη AOX, PTOX και 

ελάχιστα –ίσως και καθόλου- την COX.   

 

Η χλωραναπνοή (PTOX) φαίνεται να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, αφού 

διαφοροποιεί τη συμπεριφορά των δύο υπο-ομάδων, γεγονός που συμφωνεί και με 

τους Rumeau et al (2007), οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι υπεύθυνη για δύο κυρίως 

μηχανισμούς σε καταστάσεις καταπόνησης. Ο πρώτος μηχανισμός είναι η παραγωγή 

ATP και η διάχυση της δεσμευμένης ενέργειας μέσω της κυκλικής ροής ηλεκτρονίων. 

Σε συνθήκες καταπόνησης απαιτείται περισσότερο ΑΤΡ, το οποίο μπορεί να 

συμπληρωθεί διαμέσου της κυκλικής ροής ηλεκτρονίων στο PSI. Το NDH σύμπλοκο, 

μέσω της εμπλοκής του στην κυκλική ροή ηλεκτρονίων, συμμετέχει στη διάχυση της 

ενέργειας και την παροχή του ΑΤΡ, ενώ η PTOX μπορεί να λειτουργήσει ως 

«αποθήκη» ηλεκτρονίων, βοηθώντας στην αριστοποίηση της λειτουργίας της 

κυκλικής ροής ηλεκτρονίων (Joet et al., 2002). Ο δεύτερος μηχανισμός είναι ότι η 

PTOX λειτουργεί ως βαλβίδα ασφαλείας για να αποφευχθεί η υπερβολική αναγωγή 

των ηλεκτρονιοδεκτών του PSI εναντι του PSII.  

 

Στη δική μας περίπτωση φαίνεται να εφαρμόζονται όλα τα παραπάνω, ακόμα 

και η κυκλική ροή ηλεκτρονίων, η οποία δεν έχει άμεσα αποδειχθεί αλλά υπάρχουν 

σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξή της.  

 

Η πρώτη ένδειξη αφορά την αναστολή της γραμμικής ροής ηλεκτρονίων που 

επιβεβαιώθηκε σε πειράματα που έλαβαν χώρα σε μεμβράνες θυλακοειδών παρουσία 

και απουσία των υπό εξέταση διχλωροφαινολών. Για να πραγματοποιηθούν αυτές οι 

μετρήσεις χρησιμοποιήθηκαν οι κατάλληλοι τεχνητοί πομποί και δέκτες ηλεκτρονίων, 

όπως αυτοί περιγράφονται και στο ακόλουθο Σχήμα 78. Για τον έλεγχο της μη 

κυκλικής ροής ηλεκτρονίων χρησιμοποιήθηκε ως πομπός ηλεκτρονίων το DPC και 

ως δέκτης ηλεκτρονίων το MV. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 79 

δείχνουν ότι η 2,3dichl προκαλεί τη μεγαλύτερη αναστολή στη μη κυκλική ροή 

ηλεκτρονίων (περίπου 50%), η 2,5dichl ακολουθεί σε ποσοστό 30%, ενώ τη 
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μικρότερη αναστολή προκαλεί η 3,4dichl (μόλις 15%). Σημειώνεται ότι αυτές οι 

πολαρογραφικές μετρήσεις έλαβαν χώρα στα πρώτα λεπτά μετά την εισαγωγή των 

DPC, MV και των διχλωροφαινολών (στην περίπτωση των μεταχειρίσεων) στις 

απομονωμένες μεμβάνες των θυλακοειδών του χλωροφύκους, οπότε δεν υπάρχουν 

δευτερογενή φαινόμενα τα οποία πιθανόν να επηρέαζαν το αποτέλεσμα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 78. Αναστολείς, τεχνητοί πομποί και δέκτες ηλεκτρονίων της 
φωτοσυνθετικής αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων  
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Σχήμα 79. Ποσοστιαία επί τοις εκατό μεταβολή της ενεργότητας της μη κυκλικής 
ροής ηλεκτρονίων παρουσία των 2,3dichl, 2,5dichl και 3,4dichl σε απομονωμένες 
μεμβράνες θυλακοειδών του χλωροφύκους Scenedesmus obliquus. 
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PSI 
 
PSII 

Η αναστολή της μη κυκλικής ροής ηλεκτρονίων σε επίπεδο θυλακοειδών 

μεμβρανών είναι γεγονός (Σχήμα 79) και λαμβάνει χώρα αμέσως μετά την εισαγωγή 

της διχλωροφαινόλης στην καλλιέργεια. Είναι λοιπόν αναμενόμενο ότι σε βάθος 

χρόνου το Φωτοσύστημα ΙΙ θα αρχίσει να καταρρέει, γεγονός που αποδείχτηκε στο 

Σχήμα 66, όπου η μέγιστη φωτοσυνθετική δραστηριότητα (εκφρασμένη ως παραγωγή 

Ο2) των κυττάρων του χλωροφύκους παρουσία της διχλωροφαινόλης μετά από 

χρονικό διάστημα 5 ημερών έχει μηδενιστεί.   

 

Για επιβεβαίωση έγιναν και western blot αναλύσεις των ανοσοενεργών 

πρωτεϊνών των κέντρων αντίδρασης των φωτοσυστημάτων PSI (PSaA) και PSII (D1) 

και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο ακόλουθο Σχήμα 80. 

 

 

Είναι εμφανές ότι το PSI είναι πολλαπλάσια υπερεκφρασμένο στους 

χειρισμούς με τις διχλωροφαινόλες σε σύγκριση με την καλλιέργεια του μάρτυρα, σε 

αντίθεση με το PSII που είναι υποεκφρασμένο –σε σύγκριση πάντα με το μάρτυρα-.  

 

Για να ελεγχθεί η ενεργότητα του PSI έγιναν πολαρογραφικές μετρήσεις με 

τους κατάλληλους αναστολείς, πομπούς και δέκτες ηλεκτρονίων σε απομονωμένες 

μεμβράνες θυλακοειδών μεμβρανών του χλωροφύκους (Σχήμα 78). Για να μετρηθεί 

λοιπόν η ενεργότητα του PSI χρησιμοποιήθηκε ο αναστολέας DCMU για να διακοπεί 

η ροή ηλεκτρονίων από το PSII στο PSI, ενώ ως πομπός ηλεκτρονίων 

χρησιμοποιήθηκε το DCPIP (με και χωρίς ασκορβικό) και ως δέκτης ηλεκτρονίων το 

MV. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο ακόλουθο Σχήμα 81 αποδεικνύουν 

ότι η ενεργότητα του PSI παρουσία των διχλωροφαινολών είναι πολύ μεγαλύτερη σε 

σύγκριση με το ενδεχόμενο απουσίας αυτών. Είναι λοιπόν φανερό ότι οι 

διχλωροφαινόλες μπορούν να αποτελέσουν ενδιάμεσο μεταφορέα ηλεκτρονίων από 

την περιοχή των κινονών (μάλλον πριν την πλαστοκινόνη) στο PSI μόνο όταν 

βρίσκονται σε ανηγμένη μορφή. Σε οξειδωμένη μορφή δεν μπορούν να δράσουν ως 

Σχήμα 80. Ανάλυση κατά western των 
ανοσοενεργών πρωτεϊνών PSaA (PSI) και 
D1 (PSII) του χλωροφύκους Scenedesmus 
obliquus, παρουσία 0,15mM 
διχλωροφαινόλης, σε ένταση φωτεινής 
ακτινοβολίας 50–60 μmol m-2 s-1. Τa 
western blot έγιναν με 50γ πρωτεΐνης 
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ενδιάμεσοι ηλεκτρονιομεταφορείς σύμφωνα με τις αντίστοιχες πολαρογραφικές 

μετρήσεις (τα δεδομένα δεν παρουσιάζονται).  

Τα δεδομένα αυτά ενισχύονται και από τους υπολογισμούς των 

οξειδοαναγωγικών δυναμικών των διχλωροφαινολών από τους Εzerskis & Jusys, 

(2001) οι τιμές των οποίων είναι πολύ κοντά στο οξειδοαναγωγικό δυναμικό της 

περιοχής των κινονών στη φωτοσυνθετική αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων. Αυτό σε 

συνδυασμό με το γεγονός ότι οι διχλωροφαινόλες όταν οξειδώνονται μετατρέπονται 

σε κινόνες επιτρέπει και θερμοδυναμικά τη λειτουργία των διχλωροφαινολών ως 

ενδιάμεσων ηλεκτρονιομεταφορέων στη φωτοσυνθετική αλυσίδα μεταφοράς 

ηλεκτρονίων. 

 

 

Αυτά σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η μέγιστη φωτοσυνθετική 

δραστηριότητα (που στην ουσία δίνει την ενεργότητα του PSII) είναι μηδενική 

(Σχήμα 66) στις περιπτώσεις των υπό εξέταση διχλωροφαινολών οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι λειτουργεί η κυκλική ροή ηλεκτρονίων, που μαζί με τους παραπάνω 

μηχανισμούς μιτοχονδριακής αναπνοής και χλωροαναπνοής φαίνεται να τροφοδοτούν 

τα κύτταρα με ΑΤΡ, ώστε να είναι εφικτή η βιοαποικοδόμηση των φαινολικών αυτών 

ενώσεων στις συγκεκριμένες συνθήκες. 
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Σχήμα 81. Μεταβολή της ενεργότητας του Φωτοσυστήματος Ι παρουσία των 
2,3dichl, 2,5dichl και 3,4dichl σε απομονωμένες μεμβράνες θυλακοειδών του 
χλωροφύκους Scenedesmus obliquus  
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Οι συγκεκριμένες συνθήκες, 

που προκαλούνται από την παρουσία 

των διχλωροφαινολών (κατάρρευση 

του PSII, επαγωγή του PSI και της 

κυκλικής ροής ηλεκτρονίων, 

αυξημένη αναπνευστική 

δραστηριότητα που οδηγεί σε 

ανοξία) αποτελούν τις πρώτες 

ενδείξεις και μας προϊδεάζουν για 

μια άλλη εξίσου σημαντική πηγή ενέργειας, που είναι το μονοπάτι της 

φωτοσυνθετικής παραγωγής υδρογόνου και το οποίο επίσης παράγει ΑΤΡ. Επιπλέον 

ενδείξεις αποτελούν οι τιμές του Πίνακα 11, όπου υπολογίστηκαν τα πραγματικά 

οξειδοαναγωγικά δυναμικά των καλλιεργειών παρουσία των υπό εξέταση 

διχλωροφαινολών ύστερα από μετρήσεις με ηλεκτρόδια πλατίνας και αργύρου. Οι 

μετρήσεις των RedOx των καλλιεργειών παρουσία διχλωροφαινολών είναι πολύ πιο 

αρνητικές σε σύγκριση με την καλλιέργεια του μάρτυρα. Πιο αρνητικό δυναμικό 

σημαίνει πιο αναγωγικό, που σημαίνει ότι παράγονται περισσότερα ηλεκτρόνια. Αν 

συμβαίνει αυτό τότε στην αμφίδρομη αντίδραση 2Η+ + 2e- ⎯→←  H2, η περίσσεια 

των ηλεκτρονίων οδηγεί στην παραγωγή αερίου υδρογόνου (Η2) .  

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι μετρήσεις αυτές αποτελούν ένδειξη για 

την παραγωγή του υδρογόνου. Η ένδειξη γίνεται απόδειξη από τα αποτελέσματα της 

κινητικής του Σχήματος 82, όπου μετρήθηκε το παραγόμενο υδρογόνο (Η2) καθόλη 

τη διάρκεια διεξαγωγής του πειράματος εκμεταλλευόμενοι τη διαφορετική θερμική 

αγωγιμότητα του αερίου σε σύγκριση με την αντίστοιχη του φέροντος αερίου, του 

αργού (βλ. Υλικά και Μέθοδοι).  

 

Είναι γνωστό ότι τα φωτοσυνθετικά φύκη παράγουν υδρογόνο σε αναερόβιες 

συνθήκες. Μάλιστα έχει γίνει ιδιαίτερος λόγος για το μικροφύκος Scenedesnus 

obliquus, με το οποίο διεξήχθησαν και τα δικά μας πειράματα (Schnackenberg et al., 

1993; Florin et al., 2001; Wunschiers et al., 2001; Wunschiers et al., 2001). Αυτό 

όμως που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι στη διεθνή βιβλιογραφία η 

παραγωγή του υδρογόνου ανά κυτταρικό όγκο είναι η αντίστοιχη με εκείνη των 

επιπέδων του μάρτυρα που αναπτύχθηκαν σε ανοξικές συνθήκες, όπως αυτός 

Φαινολική Ένωση RedOx (mV)
2,3dichl -115
2,5dichl -109
3,4dichl -125

Πίνακας 11. Οξειδοαναγικό δυναμικό (RedOX) 
καλλιέργειας Scenedesmus obliquus παρουσία 
0,15 mM διχλωροφαινόλης, σε σύγκριση με το 
αντίστοιχο του μάρτυρα σε ένταση φωτονιακής 
ακτινοβολίας 50–60 μmol m-2 s-1  
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παρουσιάζεται στα Σχήματα 82, 83 και 84 ενώ αν έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες 

για αύξηση του ρυθμού παραγωγής του αερίου, κυρίως σε συνθήκες έλλειψης θείου 

(Melis et al., 2000; Melis and Happe, 2001), αυτές στέφτηκαν με επιτυχία μόνο μετά 

από ένα 24ωρο και για χρονικό διάστημα μικρότερο από δύο 24ωρα, μετά το πέρας 

των οποίων η παραγωγή του υδρογόνου (Η2) φθίνει μέχρι να μηδενιστεί.  

 

Στη δική μας περίπτωση, όπου παράγεται υδρογόνο παρουσία των 

διχλωροφαινολών επιτυγχάνεται συνεχής αύξηση της παραγόμενης ποσότητας του 

αέριου υδρογόνου και μάλιστα σε ποσότητες έως και 100 φορές περισσότερο σε 

σύγκριση με την ποσότητα που παράγεται στην καλλιέργεια του μάρτυρα (Σχήμα 82). 

 

Η παραγωγή του υδρογόνου είναι γνωστό ότι αναστέλεται παρουσία 

οξυγόνου, γιατί αναστέλεται το υπεύθυνο για την παραγωγή του υδρογόνου ένζυμο, 

που είναι η υδρογενάση (Melis and Happe, 2001; Wunschiers et al., 2001). Έτσι αν 

προκαλέσουμε τεχνητά αναερόβιες συνθήκες, εισάγοντας στο δοχείο καλλιέργειας 

κάποιο άλλο αέριο για να αντικαταστήσει τον αέρα που υπάρχει την ημέρα εκκίνησης 

του πειράματος, τότε αναμένουμε ακόμα μεγαλύτερη φωτοσυνθετική παραγωγή 

υδρογόνου, γιατί η καλλιέργεια ξεκινάει από ανοξία και δεν απαιτείται χρόνος για την 

επίτευξή της. Ως τέτοιο αέριο επελέγη το άζωτο δεδομένου ότι η περιεκτικότητά του 

στον αέρα είναι περίπου 80% (v/v), οπότε δε θα προκληθεί επιπλέον καταπόνηση 

λόγω της παρουσίας του. Πράγματι οι υποθέσεις μας επαληθεύτηκαν σύμφωνα με τα 

Σχήμα 82. Κινητική παραγωγής υδρογόνου από το χλωροφύκος Scenedesmus 
obliquus, παρουσία 0,15mM διχλωροφαινόλης, σε ένταση φωτονιακής ακτινοβολίας 
50–60 μmol m-2 s-1 
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δεδομένα των Σχημάτων 83, 84 και 85, όπου η παραγωγή του υδρογόνου είναι 

υψηλότερη σε όλες τις μεταχειρίσεις σε σύγκριση με τις αντίστοιχες μεταχειρίσεις σε 

ατμόσφαιρικό αέρα.  

 

Είναι εμφανές –ακόμα και στις καλλιέργειες του μάρτυρα (Σχήμα 83)- ότι η 

επιτηδευμένη ανοξία (ατμόσφαιρα αζώτου) επιταχύνει την παραγωγή του υδρογόνου. 

Σημαντικό αποτέλεσμα επίσης είναι το γεγονός ότι παρουσία των διχλωροφαινολών 

(Σχήμα 84 και 85), η παραγωγή του υδρογόνου στις συνθήκες αυτές του αζώτου, 

φτάνει έως και τις 125 φορές πάνω από την αντίστοιχη της καλλιέργειας του 

μάρτυρα. 

 

Το παραγόμενο υδρογόνο στις συνθήκες που χρησιμοποιήσαμε δε μπορεί να 

συγκριθεί ουσιαστικά με βιβλιογραφικά δεδομένα, γιατί εμείς παρουσιάζουμε 

πραγματικές τιμές ανά συγκεκριμένο κυτταρικό όγκο. Η βιβλιογραφία αναφέρεται 

είτε σε ποσότητα υδρογόνου χωρίς να αναφέρει ποσότητα κυττάρων που παράγει τη 

συγκεκριμένη ποσότητα υδρογόνου (συνήθως αναφέρονται λίτρα υδρογόνου που 

παράγονται από λίτρα καλλιέργειας χωρίς να διευκρινίζεται πόσα κύτταρα 

εμπεριέχονται σε αυτήν), είτε παρουσιάζει μετρήσεις της μέγιστης δυνατής 

ενεργότητας της υδρογενάσης, ως ρυθμό παραγωγής υδρογόνου σε πολύ ειδικές 

συνθήκες που δεν αντιστοιχούν στις πραγματικές, αφού γίνεται εκτίμηση του ρυθμού 

Παραγωγή Υδρογόνου σε καλλιέργειες μάρτυρα
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Σχήμα 83. Κινητική παραγωγής υδρογόνου καλλιεργειών μάρτυρα σε ατμόσφαιρα αέρα 
(air) και ατμόσφαιρα αζώτου (N2) (τη μέρα εκκίνησης του πειράματος) από το 
χλωροφύκος Scenedesmus obliquus, σε ένταση φωτονιακής ακτινοβολίας 50–60 μmol 
m-2 s-1
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παραγωγής του υδρογόνου από μετρήσεις της τάξης των μερικών λεπτών για να 

αναχθούν στη συνέχεια σε διάστημα μιας ώρας ή μίας ημέρας.  

 

Όμως αυτό που αποτελεί αναμφισβήτητα συγκρίσιμο στοιχείο με τα μέχρι 

τώρα βιβλιογραφικά δεδομένα είναι το εξής: η παραγωγή του υδρογόνου σε 

αναερόβιες συνθήκες στο συγκεκριμένο χλωροφύκος είναι γνωστή εδώ και πολλές 

δεκαετίες. Σε αντίστοιχες συνθήκες (συνθήκες μάρτυρα) παράγεται ποσότητα 

υδρογόνου μικρότερη από 0,04 L/L PCV (λίτρα υδρογόνου ανά λίτρο κυτταρικού 

όγκου). Σε σύγκριση λοιπόν με αυτήν την ποσότητα υδρογόνου, η παρουσία των 
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Σχήμα 84. Κινητική παραγωγής υδρογόνου παρουσία και απουσία οξυγόνου (τη μέρα 
εκκίνησης του πειράματος) από το χλωροφύκος Scenedesmus obliquus, παρουσία 
0,15mM διχλωροφαινόλης, σε ένταση φωτονιακής ακτινοβολίας 50–60 μmol m-2 s-1 
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διχλωροφαινολών αύξησε την παραγωγή υδρογόνου (σε απόλυτες τιμές από 100 έως 

125 φορές), ενώ παράλληλα αυξήθηκε σημαντικά και η χρονική διάρκεια της 

διαδικασίας, η οποία συνεχίζει μέχρι να εμφανιστεί κάποιος από τους περιοριστικούς 

παράγοντες των θρεπτικών της καλλιέργειας. 

 

Η αύξηση λοιπόν που προκαλούν στην παραγωγή του υδρογόνου οι 

διχλωροφαινόλες σε σύγκριση με το μάρτυρα (είτε σε ατμόσφαιρα αέρα είτε σε 

ατμόσφαιρα αζώτου) είναι πολύ μεγαλύτερη σε σύγκριση με την αύξηση που 

προκαλεί η επιτηδευμένη ανοξία. Με αλλα λόγια ο παράγοντας διχλωροφαινόλη 

ευνοεί πολύ περισσότερο τη φωτοσυνθετική παραγωγή του υδρογόνου σε σύγκριση 

με τον παράγοντα επιτηδευμένη ανοξία. 

 

Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω, όσον αφορά τις ενεργειακές πηγές με τη 

μορφή του ΑΤΡ, αναμένεται οι καλλιέργειες που περιέχουν τις υπό εξέταση 

διχλωροφαινόλες, να εμφανίζουν μεγαλύτερα επίπεδα ΑΤΡ, γεγονός που 

επαληθεύεται σε όλες τις χρονικές στιγμές που μελετήθηκαν στις πειραματικές μας 

προσεγγίσεις. Στο ακόλουθο Σχήμα 86, παρουσιάζονται οι τιμές των ΑΤΡ και ADP, 

για τη χρονική στιγμή των 5 ημερών, παρουσία και απουσία οξυγόνου τη μέρα 

εκκίνησης του πειράματος. Και στις δύο περιπτώσεις είναι εμφανές ότι οι ποσότητες 

των ΑΤΡ είναι πολύ μεγαλύτερες σε όλους τους χειρισμούς όπου υπάρχει 

διχλωροφαινόλη στο μέσο καλλιέργειας σε σύγκριση με το μάρτυρα, ενώ οι τιμές του 

ΑDP παραμένουν σχεδόν σταθερές.  

Σχήμα 85. GC-TCD profiles διχλωροφαινολών, την 5η ημέρα διεξαγωγής του 
πειράματος, σε ατμόσφαιρα αέρα (air) και ατμόσφαιρα αζώτου (Ν2), από το 
χλωροφύκος Scenedesmus obliquus.  
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Παράλληλα στην περίπτωση που τη μέρα εκκίνησης του πειράματος έγινε 

τεχνητή ανοξία, οπότε και η παραγωγή υδρογόνου γίνεται σε μεγαλύτερη ποσότητα, 

είναι εμφανές ότι οι τιμές των ΑΤΡ είναι πολύ μεγαλύτερες σε σύγκριση με τις 

αντίστοιχες όπου τη μέρα εκκίνησης του πειράματος υπάρχει ατμοσφαιρικός αέρας 

στους χειρισμούς.  

Αφού μελετήθηκαν οι πιθανές «μηχανές» παραγωγής ΑΤΡ στα κύτταρα του 

χλωροφύκους Scenedesmus obliquus στις διάφορες μεταχειρήσεις, παραμένει 

αναπάντητο ακόμα ένα ερώτημα, που είναι το εξής: η βιοαποικοδόμηση των 

διχλωροφαινολών είναι το αίτιο ή το αιτιατό στη φωτοσυνθετική παραγωγή του 

υδρογόνου; Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα έγινε μια συσχέτιση της κινητικής 
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Σχήμα 86. Συγκέντρωση ΑΤΡ και ADP σε κύτταρα του χλωροφύκους Scenedesmus 
obliquus, την 5η ημέρα διεξαγωγής του πειράματος, σε ατμόσφαιρα αέρα (air) και 
ατμόσφαιρα αζώτου (Ν2) τη μέρα εκκίνησης του πειράματος, σε 0,15mM 
διχλωροφαινόλης, σε ένταση φωτεινής ακτινοβολίας 50–60 μmol m-2 s-1 

 



Παπαζή Αικατερίνη 

 

 162

παραγωγής υδρογόνου με την κινητική βιοαποικοδόμησης των διχλωροφαινολών και 

τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο ακόλουθο Σχήμα 87. 

 

Είναι εμφανές ότι η βιοαποικοδόμηση ξεκινάει να είναι το αίτιο αλλά στην 

πορεία αλλάζει ρόλο και μετατρέπεται και σε αιτιατό. Πιο συγκεκριμένα, η 

βιοαποικοδόμηση σε όλους τους χειρισμούς λαμβάνει χώρα σε μεγαλύτερο ποσοστό 

την πρώτη ημέρα διεξαγωγής του πειράματος, ενώ στην πορεία διακόπτεται γιατί 

λαμβάνει χώρα η παραγωγή του υδρογόνου. Όταν όμως η παραγωγή του υδρογόνου 

φτάσει σε πλατώ, όπως συμβαίνει στη 2,3-διχλωροφαινόλη την 3η ημέρα (στην 

περίπτωση που τη μέρα εκκίνησης υπάρχει οξυγόνο – Σχήμα 82), τότε φαίνεται ότι το 

χλωροφύκος χρησιμοποιεί το παραγόμενο ΑΤΡ για να εκκινήσει ξανά τη 

βιοαποικοδόμηση και ακολούθως πάλι να συνεχιστεί η παραγωγή του υδρογόνου.  

Συνθήκες Αέρα

0

5

10

15

20

25

30

Συνολική Ημέρα 1 Ημέρα 2 Ημέρα 3 Ημέρα 4 Ημέρα 5

Βι
οα
πο
ικ
οδ
όμ
ησ
η

μm
ol
 (

m
L 

PC
V)

-1

2,3 dichl
2,5 dichl
3,4 dichl

Συνθήκες Αζώτου

0

5

10

15

20

25

30

Συνολική Ημέρα 1 Ημέρα 2 Ημέρα 3 Ημέρα 4 Ημέρα 5

Βι
οα
πο
ικ
οδ
όμ
ησ
η 

μm
ol
 (
m
L 

PC
V)

-1

2,3 dichl
2,5 dichl

3,4 dichl

Σχήμα 87. Κινητική βιοαποικοδόμησης του χλωροφύκους Scenedesmus obliquus, 
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Αυτό το φαινόμενο φαίνεται να καθυστερεί στην αντίστοιχη περίπτωση του 

αζώτου γιατί πιθανόν πολύ απλά αργεί η παραγωγή του υδρογόνου να πιάσει πλατώ, 

αλλά εν τέλει εμφανίζεται με υστέρηση μιας ημέρας για τη 2,3dichl. Το φαινόμενο 

αυτό δεν έχει προλάβει να εμφανιστεί στη διάρκεια των 5 ημερών στις άλλες δύο 

διχλωροφαινόλες (2,5dichl και 3,4dichl), ίσως γιατί είναι πιο τοξικές (σε σύγκριση με 

τη 2,3dichl) οπότε η διαχείρισή τους από το χλωροφύκος να απαιτεί περισσότερο 

χρόνο και ενέργεια.  

 

Συμπερασματικά φαίνεται να γίνεται ένας κύκλος που ακολουθεί τα εξής 

βήματα: πρώτα γίνεται η εισαγωγή της φαινόλης στο κύτταρο και ξεκινάει η 

βιοαποικοδόμησή της επηρεάζοντας με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω τη 

φωτοσυνθετική και αναπνευστική δραστηριότητα (Σχήματα 67, 76, 77, 79 και 81). 

Μάλιστα από κάποια πειράματα που έγιναν φαίνεται ότι οι διχλωροφαινόλες από την 

πρώτη στιγμή που θα έρθουν σε επαφή με τα κύτταρα έλκουν ηλεκτρόνια, ανάγονται 

και με την ανηγμένη πλέον μορφή τους καταλαμβάνουν κάποια θέση στην αλυσίδα 

μεταφοράς ηλεκτρονίων, μάλλον πριν την πλαστοκινόνη, μεταφέροντας ηλεκτρόνια 

στο PSI, επάγοντας την κυκλική ροή ηλεκτρονίων, όπου ηλεκτρόνια μεταφέρονται 

από τη φερρεδοξίνη στην υδρογενάση για την παραγωγή του αερίου υδρογόνου.  

Εναλλακτικά οι διχλωροφαινόλες μπορούν να μεταφέρουν ηλεκτρόνια απευθείας 

σε σχηματιζόμενα πρωτόνια, οδηγώντας έτσι στο σχηματισμό του μορίου του 

υδρογόνου σύμφωνα με την αντίδραση: 2H+ + Dred → H2 + Dox, δικαιολογώντας τις 

πολύ υψηλές συγκεντρώσεις του παραγόμενου υδρογόνου σε σύγκριση με τον 

ανοξικό μάρτυρα. 

Με βάση αυτούς τους δυο συνεργιστικούς μηχανισμούς ο πρώτος κύκλος 

ολοκληρώνεται μέχρι η παραγωγή του υδρογόνου να φτάσει πλατώ, όπου αρχίζει 

πάλι η βιοαποικοδόμηση και ακολουθεί η παραγωγή του υδρογόνου…… 

 

Όλα τα παραπάνω μπορούν να περιγραφούν από το ακόλουθο μοντέλο 

(Σχήμα 88) που περιγράφει τη διαδικασία της φωτοσυνθετικής παραγωγής του 

υδρογόνου, στηριζόμενοι στους δύο συνεργιστικούς μηχανισμούς, ενώ στο 

γενικότερο διάγραμμα ροής του Σχήματος 89 εξηγείται πώς η παραγωγή του 

υδρογόνου σχετίζεται με τη βιοαποικοδόμηση της συγκεκριμένης κατηγορίας των 

διχλωροφαινολών. 
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Σχήμα 88. Προτεινόμενος μηχανισμός φωτοσυνθετικής παραγωγής αερίου υδρογόνου (Η2) παρουσία διχλωροφαινολών 
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Σχήμα 89. ∆ιάγραμμα ροής φωτοσυνθετικής παραγωγής υδρογόνου από 
το χλωροφύκος Scenedesmus obliquus μέσω της βιοαποικοδόμησης των 
διχλωροφαινολών που διαθέτουν ένα meta υποκαταστάτη (χλώριο) στο 
φαινολικό δακτύλιο.  
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Συμπεράσματα 
  

 Η βιοαποικοδόμηση των φαινολικών ενώσεων από το χλωροφύκος Scenedesmus 

obliquus είναι μια καθαρά φωτοελεγχόμενη διαδικασία, που για να λάβει χώρα 

είναι αναγκαίο να βρεθούν οι κατάλληλες εκείνες συνθήκες που θα 

ενεργοποιήσουν τα απαραίτητα για τη βιοδιάσπαση ένζυμα.  

 

 Η απλούστερη φαινολική ένωση, η φαινόλη, χρησιμοποιείται από το χλώροφύκος 

Scenedesmus obliquus ως εναλλακτική πηγή άνθρακα και σε συνδυασμό με την 

κατάλληλη ένταση φωτονιακής ακτινοβολίας, επιτυγχάνεται ολοκληρωτικός 

μεταβολισμός της (100% βιοαποικοδόμηση). 

 

 Αυξάνοντας το βαθμό δυσκολίας της βιοδιάσπασης, προσθέτοντας έναν επιπλέον 

υποκαταστάτη (αλογόνο) στο φαινολικό δακτύλιο, η βιοαποικοδόμηση 

πραγματοποιείται σε δύο διακριτές φάσεις. Πρώτη φάση είναι η απόσπαση του 

υποκαταστάτη και δεύτερη φάση η σχάση του φαινολικού δακτυλίου. Επιπλέον 

απόδειξη γι αυτό αποτελεί και η διάσπαση των μονοϋποκατεστημένων 

μεθυλφαινολών, που αποδείχτηκε ότι οδηγούν σε παραγωγή μεθανόλης μετά από 

την απόσπαση του υποκαταστάτη (μεθυλομάδα) από το φαινολικό δακτύλιο. 

 

 Η στρατηγική που ακολουθείται στην περίπτωση των αλογονοφαινολών 

καθορίζεται από ένα κρίσιμ όριο ενεργειακών απαιτήσεων πάνω από το οποίο για 

να τις βιοαποικοδομήσει χρειάζεται επιπλέον ενέργεια, την οποία βρίσκει στην 

εξωγενώς παρεχόμενη πηγή άνθρακα. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο συμμεταβολισμός 

είναι η λύση που αποφέρει την απαιτούμενη ενέργεια, ώστε το μικροφύκος να 

υπερκεράσει το ενεργειακό φράγμα. Ως εκ τούτου, η επιλογή του κατάλληλου για 

συμμεταβολισμό υποστρώματος γίνεται σημαντική παράμετρος για τη 

βιοαποικοδόμηση. Κάτω από αυτό το κρίσιμο ενεργειακό όριο φαίνεται να 

λαμβάνει χώρα η βιοαποικοδόμηση με πολύ μικρά αποθέματα άνθρακα, 

χρησιμοποιώντας ως εναλλακτική πηγή την βιοδιασπώμενη φαινολική ένωση, 

όπως ακριβώς και τη φαινόλη.  
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 Όταν η βιοαποικοδόμηση μιας φαινολικής ένωση είναι ενεργειακά εφικτή τότε το 

είδος και η θέση του αλογόνου στο φαινολικό δακτύλιο επηρεάζουν το ποσοστό 

αποτελεσματικότητάς της με βάση την ακόλουθη σειρά ιώδιο > βρώμιο > χλώριο 

και ortho > para > meta.  

 

 Tο είδος και η θέση του υποκαταστάτη επηρεάζει άμεσα τη 

βιοαποικοδομησιμότητα των φαινολικών ενώσεων, όχι μόνο για ενεργειακούς 

λόγους (όπως περιγράφηκε παραπάνω στις αλογονοφαινόλες), αλλά και λόγω των 

ιδιοτήτων των υποκαταστατών να έλκουν ή να απωθούν τα ηλεκτρόνια. Τα 

φαινόμενα του συντονισμού και της επαγωγής είναι κυρίαρχα στον καθορισμό 

του ποσοστού βιοαποικοδόμησης, γιατί ακριβώς καθιστούν τις φαινολικές 

ενώσεις ισχυρούς ή ασθενείς δέκτες ή δότες ηλκετρονίων. Έτσι: 

 όσο πιο κοντά είναι ένας υποκαταστάτης δέκτης ηλεκτρονίων (π.χ. μια 

νιτροομάδα) σε έναν υποκαταστάτη δότη ηλεκτρονίων (υδροξύλιο 

φαινόλης), τόσο πιο έντονη είναι η βιοαποικοδομησιμότητα της φαινολικής 

ένωσης 

 όσο πιο κοντά είναι μια ομάδα δότης ηλεκτρονίων (π.χ.μια μεθυλομάδα) σε 

ένα υποκαταστάτη δότη ηλεκτρονίων (υδροξύλιο φαινόλης) τόσο πιο 

δύσκολη είναι η βιοαποικοδομησιμότητα της φαινολικής ένωσης 

 όταν ο υποκαταστάτης δεν καθορίζεται αυστηρά ως δότης ή δέκτης 

ηλεκτρονίων (αλογόνο) από τα φαινόμενα του συντονισμού και της 

επαγωγής, αλλά ανάλογα με τις συνθήκες επικρατεί άλλοτε η ιδιότητα του 

δότη και άλλοτε η ιδιότητα του δέκτη, τότε η βιοαποικοδομησιμότητα είναι 

παντού η ίδια, αφού φαίνεται να επιλέγεται από το χλωροφύκος η βέλτιστη 

διαχείριση των καταστάσεων. 
 

 Η επιπλέον αύξηση του βαθμού δυσκολίας βιοδιάσπασης μιας φαινολικής 

ένωσης, που επιτυγχάνεται με την προσθήκη ενός δεύτερου υποκαταστάτη στο 

φαινολικό δακτύλιο (π.χ. διχλωροφαινόλες), δεν παρεμποδίζει την 

βιοαποικοδόμησή της από το χλωροφύκος με διαφορετικό. Όμως το επίπεδο της 

βιοαποικοδομησιμότητάς της καθορίζεται από το αν και πόσα meta 

υποκατεστημένα χλώρια υπάρχουν στο φαινολικό δακτύλιο. 
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 Όπως στην περίπτωση των μόνοϋποκατεστημένων χλωροφαινολών έτσι και στις 

διχλωροφαινόλες  υπάρχει όριο τοξικότητας, το οποίο καθορίζει πόση ενέργεια θα 

«επενδυθεί» από το μικροφύκος και που (ανάπτυξη ή βιοαποικοδόμηση). 

 

 Όσο αυξάνεται η τοξικότητα της φαινολικής ένωσης, φαίνεται να επενδύεται 

περισσότερη ενέργεια για τη βιοδιάσπασή της και λιγότερη για την ανάπτυξη του 

χλωροφύκους. 

 

 Επιπλέον αλληλεπιδράσεις ως προς τη βιοαποικοδομητική στρατηγική του 

χλωροφύκους με συνδυαστική χρήση διαφόρων χλωροφαινολικών ενώσεων 

φανέρωσε την ακόλουθη στρατηγική ως προς την αποικοδόμησή τους:  

 σε περιορισμένα ενεργειακά αποθέματα προτιμάται η βιοαποικοδόμηση 

της τοξικότερης φαινολικής ένωσης 

 σε καλλιέργειες με ανόργανη πηγή άνθρακα (περισσότερη διαθέσιμη 

ενέργεια σε σύγκριση με την προηγούμενη περίπτωση) πάλι προτιμάται η 

αποικοδόμηση της τοξικότερης φαινολικής ένωσης, αλλά σε περίπτωση 

που κάποια από τις φαινολικές ενώσεις είναι ενδιάμεσο μεταβολικό προϊόν 

της αποικοδόμησης της τοξικότερης ένωσης, τότε εμφανίζονται φαινόμενα 

συμμεταβολισμού, ενώ οι υπόλοιπες λιγότερο τοξικές φαινολικές ενώσεις 

«αγνοούνται» 

 σε καλλιέργειες με οργανική πηγή άνθρακα (άφθονα ενεργειακά 

αποθέματα, περισσότερα από την ανόργανη πηγή του άνθρακα) όλες οι 

φαινολικές ενώσεις είναι δυνατόν να βιοαποικοδομηθούν από το 

χλωροφύκος. Εξαίρεση αποτελεί η φαινόλη, η οποία όμως σε βάθος 

χρόνου θα βιοαποικοδομηθεί όταν τελειώσουν τα ενεργειακά αποθέματα 

της καλλιέργειας και θα χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική πηγή άνθρακα 

εκείνη τη χρονική στιγμή. 

 

 Για τη βιοαποικοδόμηση συγκεκριμένης ομάδας διχλωροφαινολών (αυτές που 

διαθέτουν έναν υποκαταστάτη στην meta θέση, δηλαδή 2,3dichl, 2,5dichl και 

3,4dichl) φαίνεται να «επιστρατεύει» και τη φωτοσυνθετική παραγωγή υδρογόνου 

για την εξοικονόμηση ενεργειακών αποθεμάτων ΑΤΡ. Αυτό αποτελεί μιας πρώτης 

τάξεως συγκυρία για  βιοτεχνολογική εφαρμογή, που είναι η βιοπαραγωγή αερίου 
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υδρογόνου (Η2) σε ποσότητες πολλαπλάσιες του ανοξικού μάρτυρα (έως και 125 

φορες!!!!).  

 

 Ο προτεινόμενος συνδυαστικός μηχανισμός βιοαποικοδόμησης αυτών των 

διχλωροφαινολών και της παραγωγής βιο-υδρογόνου σε αυτές τις συνθήκες 

ακολουθεί τα εξής βήματα: η ανηγμένη μορφή των 2,3-, 2,5- και 3,4-

διχλωροφαινολών, βάσει του οξειδοαναγωγικού τους δυναμικού, μπορεί να 

ενσωματωθεί στη φωτοσυνθετική αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων πριν από τη 

δεξαμενή της πλαστοκινόνης (PQ), τροφοδοτώντας με ηλεκτρόνια -ως δότης 

ηλεκτρονίων- το PSI, παρεμποδίζοντας ολοκληρωτικά την ενεργότητα του PSII 

και κατ’ επέκταση την παραγωγή Ο2. Η μοναδική συγκυρία της συνδυαστικής 

δράσης ανοξίας και αποκλειστικής ενεργοποίησης του PSI, επάγει την 

υδρογενάση και την παραγωγή H2.  

 

 Συνδυαστικά οι εν λόγω διχλωροφαινόλες μπορούν να μεταφέρουν ηλεκτρόνια 

και απευθείας σε πρωτόνια, σχηματίζοντας επιπλέον μοριακό υδρογόνο (Η2) 

σύμφωνα με την αντίδραση: 2H+ + Dred → H2 + Dox, δικαιολογώντας τις ιδιαίτερα 

υψηλές συγκεντρώσεις του παραγόμενου υδρογόνου σε σύγκριση με τον ανοξικό 

μάρτυρα (έως και 125 φορές υψηλότερες).  

 

 Πρόκειται για μία βιοενεργητική στρατηγική του χλωροφύκους για τη 

βιοαποικοδόμηση των εν λόγω διχλωροφαινολών που δημιουργεί τις μοναδικές 

εκείνες συνθήκες που επιτρέπουν μία «πράσινη» βιοαποικοδόμηση τοξικών 

ενώσεων με την ταυτόχρονη παραγωγή υψηλών συγκεντρώσεων βιο-υδρογόνου 

(Η2) για περαιτέρω βιοτεχνολογική εκμετάλλευση.  
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Παράρτημα Ι 
 

Για την καλύτερη κατανόηση της παρούσας διατριβής παρουσιάζονται με 

αλφαβητική σειρά επεξηγήσεις κάποιων βασικών εννοιών που χρησιμοποιήθηκαν. 

 

Αερόβια αναπνοή (aerobic respiration): ο τύπος της αναπνοής στον οποίο οι 

τροφικές ουσίες (συνήθως υδατάνθρακες) οξειδώνονται πλήρως προς διοξείδιο του 

άνθρακα και νερό, με απελευθέρωση χημικής ενέργειας, σε μια διαδικασία που 

απαιτεί ατμοσφαιρικό οξυγόνο. Η αντίδραση συνοψίζεται  στην παρακάτω χημική 

εξίσωση: C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O + ενέργεια. 

 

Αλογονοφαινόλες (halophenols): οι φαινολικές ενώσεις, που διαθέτουν ένα (μονο-

αλογονοφαινόλες – mono-halophenols), δύο (δι-αλογονοφαινόλες – di-halophenols) ή 

και περισσότερα αλογόνα (φθόριο, χλώριο, βρώμιο, ιώδιο) στο φαινολικό δακτύλιο. 

 

Αρωματικές ενώσεις (aromatic compounds): οι ενώσεις που εμφανίζουν αρωματικό 

χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα οι ενώσεις αυτές είναι κυκλικές, εμφανίζουν 

αξιοσημείωτη θερμοχημική σταθερότητα, ενώ προτιμούν να δίνουν αντιδράσεις 

ηλεκτρονιόφιλης υποκατάστασης παρά προσθήκης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 

τα π-ηλεκτρόνια (τα ηλεκτρόνια των π-δεσμών, που σχηματίζονται με 

αλληλεπικάλυψη συμπληρωμένων p-τροχιακών) σχηματίζουν ένα ηλεκτρονιακό 

νέφος πάνω και κάτω από το δακτύλιο του μορίου («π-ρεύμα δακτυλίου»), με 

αποτέλεσμα να μην υπάρχουν εντοπισμένοι απλοί και διπλοί δεσμοί. Έτσι σε ένα 

αρωματικό σύστημα οι δεσμοί C-C είναι ισοδύναμοι ή σχεδόν ισοδύναμοι και έχουν 

ενέργεια ενδιάμεση της ενέργειας απλού και διπλού δεσμού.  

 

Αυτοτροφισμός (autotrophism): ο τύπος της θρέψης στον οποίο οι οργανισμοί 

συνθέτουν τα οργανικά υλικά από ανόργανες πηγές με τη χρήση της ηλιακή 

ςενέργειας μέσω της φωτοσυνθετικής διαδικασίας. Οι κύριες πηγές του άνθρακα και 

του αζώτου είναι το διοξείδιο του άνθρακα και τα νιτρικά άλατα, αντίστοιχα. 

 

Αφαλογόνωση (dehalogenation): η απόσπαση μορίων αλογόνου από χημικές 

ενώσεις. 
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Βιοαποικοδόμηση (biodegradation): οποιαδήποτε διαδικασία λαμβάνει χώρα με 

βιολογικό τρόπο (συνήθως με τη χρήση μικροοργανισμών), με σκοπό τη διάσπαση 

των διαφόρων χημικών ενώσεων σε απλούστερες οργανικές ενώσεις ή και ανόργανο 

διοξείδιο του άνθρακα, ώστε σε περίπτωση απόθεσής τους στο περιβάλλον να μην 

επηρεαστούν οι ζωντανοί οργανισμοί και τα οικοσυστήματά τους. 

 

Βιοαπορρύπανση (bioremediation): οποιαδήποτε διαδικασία λαμβάνει χώρα με 

βιολογικό τρόπο (συνήθως με τη χρήση μικροοργανισμών), με σκοπό τον καθαρισμό 

του ρυπασμένου περιβάλλοντος (εδάφους ή και ύδατος). Ο καθαρισμός μπορεί να 

λάβει χώρα είτε με βιοαποικοδόμηση (“biodegradation”) είτε απλά με αδρανοποίηση 

της τοξικής ουσίας, η οποία αφού εγκλωβίζεται δεν μπορεί να αντιδράσει με το 

περιβάλλον. 

 

Βιοενεργητική (bioenergetics): η μελέτη της ροής και των μετατροπών ενέργειας που 

συμβαίνουν στους ζωντανούς οργανισμούς. 

 

Διφασική ανάπτυξη (diauxic growth): η διφασική απόκριση μιας καλλιέργειας 

μικροοργανισμών, που βασίζεται στη φαινοτυπική προσαρμογή τους στην προσθήκη 

ενός δεύτερου υποστρώματος. 

 

Δυναμική ενέργεια μορίων (molecular potential energy): η ενέργεια που προκύπτει 

από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των σωματιδίων ενός μορίου και εξαρτάται από τις 

θέσεις των πυρήνων. 

 

Ελεύθερη ενέργεια-Ενέργεια Gibbs (free energy-G): η μέγιστη ενέργεια ενός 

σώματος, η οποία είναι διαθέσιμη προς παραγωγή έργου, ύστερα από μια μεταβολή 

του. Η ελεύθερη ενέργεια είναι συνάρτηση της ενθαλπίας (θερμοδυναμική 

συνάρτηση που δίνει το θερμικό περιεχόμενο ενός συστήματος), της εντροπίας 

(θερμοδυναμική συνάρτηση που δίνει το μέγεθος της αταξίας ενός συστήματος)  και 

της θερμοκρασίας ενός σώματος. Επειδή όμως απόλυτες τιμές ενθαλπίας  και 

εντροπίας δεν είναι δυνατό να υπολογιστούν, αντί των απόλυτων μεγεθών 

χρησιμοποιείται η μεταβολή τους. Έτσι χρησιμοποιούμε περισσότερο τον όρο 

μεταβολή ελεύθερης ενέργειας (ΔG = ΔΗ - ΤΔS) και μάλιστα πρότυπη μεταβολή 

ελεύθερης ενέργειας (ΔGo), δεδομένου ότι συνήθως γίνεται αναφορά στις πρότυπες 
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συνθήκες. Αν ΔG < 0 τότε μιλάμε για αυθόρμητο φυσικό ή χημικό φαινόμενο, ενώ αν 

ΔG > 0 το φαινόμενο δεν είναι αυθόρμητο (ΔG = 0 σε καταστάσεις ισορροπίας, όπου 

δε λαμβάνει χώρα καμία μεταβολή).  

 

Ενέργεια (energy): η ικανότητα παραγωγής έργου ή η ικανότητα παροχής 

θερμότητας. 

 

Ενέργεια (διάσπασης) δεσμού [bond (dissociation) energy - De]: η ενέργεια που 

απαιτείται για τη διάσπαση ενός δεσμού. Δίνεται σε kJ/mol δεδομένου ότι αναφέρεται 

στη διάσπαση δεσμών ενός mol μιας ένωσης σε αέρια κατάσταση.  

 

Ενέργεια διάστασης (dissociation energy): στην ουσία πρόκειται για την ενέργεια 

δεσμού, μόνο που είναι λίγο μικρότερη από αυτή, γιατί η τελευταία περιλαμβάνει και 

την ενέργεια μηδενικού σημείου. 

 

Ενέργεια ενεργοποίησης (activation energy - Εα): η μεταβολή της ολικής δυναμικής 

ενέργειας των αντιδρώντων ουσιών που απαιτείται για το σχηματισμό της 

μεταβατικής κατάστασης σε μια αντίδραση. Είναι δηλαδή ίση με την ολική δυναμική 

ενέργεια των ουσιών στη μεταβατική κατάσταση μείον την ολική δυναμική ενέργεια 

των αντιδρώντων ουσιών. 

 

Ενέργεια μηδενικού σημείου (zero point energy): το ποσό της ενέργειας ενός μορίου 

στη θεμελιώδη του κατάσταση, το οποίο προκύπτει από τις δονήσεις των ατόμων του. 

 

Ενεργειακό φράγμα (energy barier): το ποσό της ενέργειας που απαιτείται για το 

σχηματισμό της μεταβατικής κατάστασης (ενεργειακή κατάσταση που αντιστοιχεί 

στην κατάλληλη διευθέτηση που πρέπει να αποκτήσουν στο χώρο τα άτομα χημικών 

ενώσεων που παίρνουν μέρος σε μια χημική αντίδραση, προκειμένου να 

σχηματιστούν τα προϊόντα της αντίδρασης) ενός χημικού φαινομένου. Το ενεργειακό 

φράγμα ή ενεργειακό όρος είναι ίσο με την ενέργεια ενεργοποίησης μιας χημικής 

αντίδρασης, ενώ στην περίπτωση της αλληλομετατροπής διαμορφομερών (ελεύθερη 

περιστροφή) είναι ίσο με τη διαφορά της ενέργειας ανάμεσα στην ασταθέστερη και 

σταθερότερη διαμόρφωση. 
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Ενθαλπία διάστασης (dissociation enthalpy): η διαφορά ενθαλπίας των  προϊόντων 

(τελική κατάσταση) και της ενθαλπίας των αντιδρώντων (αρχική κατάσταση), που 

στην πράξη είναι ίση με το ποσό της ενέργειας που εκλύεται ή απορροφάται στη 

συγκεκριμένη χημική αντίδραση. 

 

Επαγωγικό φαινόμενο (inductive effect): ονομάζεται η μετατόπιση φορτίου που 

παρατηρείται σε αλυσίδα ατόμων άνθρακα, που περιέχει κάποιον υποκαταστάτη με 

διαφορετική ηλεκτραρνητικότητα (μέτρο ικανότητας ενός ατόμου να έλκει την 

ηλεκτρονιακή πυκνότητα του δεσμού, που το συνδέει με ένα άλλο άτομο) από αυτήν 

του C. 

 

Ετεροτροφισμός (heterotrophism): ο τύπος θρέψης στον οποίο η ενέργεια παράγεται 

από την πρόσληψη και την πέψη οργανικών ουσιών. Τα καταβολισμένα από την πέψη 

προϊόντα χρησιμοποιούνται για τη σύνθεση οργανικών υλικών, που απαιτούνται από 

τον οργανισμό. 

 

Ηλεκτρονιακό νεφος (electron cloud): το ηλεκτρονιακό φορτίο, που περιβάλλει τον 

πυρήνα ενός ατόμου. Ονομάστηκε έτσι εξαιτίας της ταχύτατης κίνησης των 

ηλεκτρονίων γύρω από τον πυρήνα, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν μορφή νέφους. 

 

Ηλεκτρονιόφιλη υποκατάσταση (electroniophilic substitution): κάθε χημική 

αντίδραση υποκατάστασης, η οποία γίνεται με συμμετοχή ενός ηλεκτρονιόφιλου 

αντιδραστηρίου (ουσία που δέχεται ηλεκτρονιακό φορτίο). 

 

Ηλεκτροχημικό δυναμικό (electrochemical potential): το χημικό δυναμικό 

(μεταβολή ελεύθερης ενέργειας Gibbs) ενός φορτισμένου σωματιδίου, που βρίσκεται 

σε μια ηλεκτρικά φορτισμένη φάση. 

 

 Θερμική αγωγιμότητα (thermal conductivity): η ιδιότητα των υλικών να άγουν την 

θερμότητα. 

 

Ισχύς δεσμού (Bond strength): η ένταση με την οποία δύο άτομα έλκονται μεταξύ 

τους, όταν ανάμεσά τους σχηματίζεται χημικός δεσμός. Μέτρο της ισχύος ενός 

δεσμού είναι η ενέργεια που απαιτείται προκειμένου ο δεσμός αυτός να διασπαστεί. 
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Μεγάλη ισχύς σημαίνει μεγάλη ενέργεια δεσμού, μεγάλη τάξη δεσμού και μικρό 

μήκος δεσμού. 

 

Κυκλοποίηση (cyclization): o σχηματισμός ενός ή και περισσότερων δακτυλίων σε 

έναν υδρογονάνθρακα. 

 

Μεθυλφαινόλες (methylphenols): οι φαινολικές ενώσεις, που διαθέτουν μία (μονο-

μεθυλφαινόλες – mono-methylphenols) ή και περισσότερες μεθυλομάδες στο 

φαινολικό δακτύλιο. 

 

Μέση ενέργεια δεσμού (mean bond energy): ο αριθμητικός μέσος όλων των 

επιμέρους ενεργειών διάστασης. 

 

Μήκος δεσμού ( Bond length - re): η απόσταση ανάμεσα στους πυρήνες των ατόμων 

που σχηματίζουν τον χημικό δεσμό. 

 

Μικτοτροφισμός (Mixotrophism): ο τύπος της θρέψης που συνδυάζει αυτοτροφισμό 

και ετεροτροφισμός. 

 

Νιτροφαινόλες (nitrophenols): οι φαινολικές ενώσεις, που διαθέτουν μία (μονο-

νιτροφαινόλες – mono-nitrophenols) ή και περισσότερες νιτροομάδες στο φαινολικό 

δακτύλιο. 

 

Οξειδοαναγωγικό δυναμικό (oxidation-reduction potential): το άθροισμα των 

δυναμικών των δύο ηλεκτροδίων από τα οποία αποτελείται ένα ηλεκτροχημικό ή 

ηλεκτρολυτικό στοιχείο. Με βάση το πρόσημό του μπορούμε να συμπεράνουμε αν η 

αντίδραση είναι αυθόρμητη ή όχι. Αν το δυναμικό είναι θετικό τότε η αντίδραση είναι 

αυθόρμητη, ενώ σε αντίθετη περίπτωση (αρνητικό δυναμικό) η αντίδραση δε γίνεται 

αυθόρμητα. 

 

Οξείδωση-Αναγωγή (oxidation-Reduction – RedOx): το φαινόμενο κατά το οποίο σε 

ένα χημικό σύστημα παρατηρείται το φαινόμενο της οξείδωσης κάποιων ουσιών και 

της αναγωγής κάποιων άλλων. Η οξείδωση είναι το φαινόμενο κατά το οποίο μια 

ουσία αποβάλλει ένα ή και περισσότερα ηλεκτρόνια, ενώ η αναγωγή είναι το ακριβώς 
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αντίθετο (πρόσληψη ενός ή και περισσοτέρων ηλεκτρονίων). Η ουσία που 

οξειδώνεται σε μια χημική αντίδραση ονομάζεται αναγωγική, επειδή ανάγει άλλες 

ουσίες, ενώ η αποβολή των ηλεκτρονίων συνεπάγεται την αύξηση του αριθμού 

οξείδωσης των ατόμων της οξειδούμενης ουσίας. Η ουσία που ανάγεται σε μια 

χημική αντίδραση ονομάζεται οξειδωτική, επειδή οξειδώνει άλλες ουσίες, ενώ η 

πρόσληψη των ηλεκτρονίων συνεπάγεται τη μείωση του αριθμού οξείδωσης των 

ατόμων της αναγόμενης ουσίας.  

 

Πολικότητα δεσμού (bond polarity): το φαινόμενο εμφάνισης διπολικής ροπής 

(γινόμενο στοιχειώδους φορτίου, που εντοπίζεται στον κάθε πόλο ενός πολικού 

μορίου επί την απόσταση μεταξύ των πόλων) σε ένα δίπολο μόριο. Για να συμβεί 

αυτό, το μόριο θα πρέπει να εμφανίζει συνισταμένη διπολικών ροπών διάφορη του 

μηδενός. 

 

Πυρηνόφιλο (nucleophile): ουσία που σχηματίζει χημικό δεσμό με ηλεκτρονιόφιλα, 

προσφέροντας και τα δύο ηλεκτρόνια για το σχηματισμό του δεσμού. 

 

Συμμεταβολισμός (cometabolism): ο ταυτόχρονος μεταβολισμός δύο διαφορετικών 

υποστρωμάτων. 

 

Συντονισμός (resonance): το φαινόμενο κατά το οποίο η πραγματική ηλεκτρονιακή 

δομή μιας ένωσης ή ενός ιόντος δεν μπορεί να αποδοθεί επακριβώς με τη χρήση ενός 

μόνο συντακτικού τύπου, γιατί κάποια από τα ηλεκτρόνια των απλών ή πολλαπλών 

δεσμών δεν είναι αποκλειστικά εντοπισμένα ανάμεσα σε δύο άτομα, αλλά διαχέονται 

ελεύθερα, σε μια ευρύτερη περιοχή του μορίου. 

 

Τάξη δεσμού (bond energy): ο αριθμός των κοινών ζευγών ηλεκτρονίων (δεσμικών) 

μεταξύ δύο ατόμων ενός μορίου. Η τάξη δεσμού είναι ίση με 1 όταν μεταξύ δύο 

ατόμων σχηματίζεται ένας σ δεσμός (σχηματίζεται από την γραμμική 

αλληλεπικάλυψη τροχιακών), ίση με 2 όταν σχηματίζονται ένας σ και ένας π δεσμός 

(σχηματίζεται από την πλάγια αλληλεπικάλυψη  2 p τροχιακών), ίση με 3 όταν 

σχηματίζονται ένας σ και δύο π δεσμοί, ενώ μπορεί να λάβει και κλασματική τιμή 

κυρίως σε μόρια ή ιόντα που εμφανίζουν συντονισμό. 
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Φαινολικές ενώσεις (phenolic compounds): οι ενώσεις που φέρουν μια 

(τουλάχιστον) ομάδα υδροξυλίου (-ΟΗ) απευθείας συνδεδεμένη σε έναν αρωματικό 

δακτύλιο (ArOH). 

 

Φυτοαπορρύπανση (phytoremediation): οποιαδήποτε διαδικασία λαμβάνει χώρα με 

βιολογικό τρόπο -με τη χρήση μόνο φυτών-, με σκοπό τον καθαρισμό του 

ρυπασμένου περιβάλλοντος (εδάφους ή και ύδατος). Ο καθαρισμός μπορεί να λάβει 

χώρα είτε με αποικοδόμηση (“biodegradation”) είτε απλά με αδρανοποίηση της 

τοξικής ουσίας, η οποία αφού εγκλωβίζεται δεν μπορεί να αντιδράσει με το 

περιβάλλον.  
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Παράρτημα ΙΙ 
 

Για την καλύτερη κατανόηση της παρούσας διατριβής παρουσιάζονται ανά 

κατηγορία οι δομές των φαινολικών ενώσεων που χρησιμοποιήθηκαν για τη 

διεξαγωγή των πειραμάτων. 

 

Φαινολική ένωση ∆ομή 
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2-βρωμοφαινόλη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-βρωμοφαινόλη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-βρωμοφαινόλη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-ιωδοφαινόλη 
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4-ιωδοφαινόλη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-νιτροφαινόλη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-νιτροφαινόλη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-νιτροφαινόλη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-μεθυλφαινόλη 
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3-μεθυλφαινόλη 
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2,6 διχλωροφαινόλη 
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3,5 διχλωροφαινόλη 
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