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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 
Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται η ακινητοποίηση του 

βακτηρίου της Pseudomonas sp. σε μήτρα πολυμερούς. Η παγίδευση 
κυττάρων σε σφαιρίδια αλγινικού ασβεστίου είναι η πιο ευρέως 
χρησιμοποιούμενή τεχνική για την ακινητοποίηση ζωντανών κυττάρων. Η 
ακινητοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα απλό στάδιο κάτω από 
πολύ ήπιες συνθήκες. 

Ένας μεγάλος αριθμός από βακτήρια έχει την ικανότητα να 
αποικοδομεί οργανικούς ρύπους. Η Pseudomonas, ένα αερόβιο αρνητικό 
κατά gram ραβδοειδές βακτήριο έχει από τις υψηλότερες αποικοδομητικές 
ικανότητες. Η πιο σημαντική κατηγορία οργανικών ρύπων στο περιβάλλον 
είναι παράγωγα του πετρελαίου και αλογονομένα προϊόντα. 

 Η αποικοδόμηση της φαινόλης από την Pseudomonas περιορίζεται 
από την αναστολή που σχετίζεται με το υπόστρωμα και την χαμηλή 
εκλεκτικότητα του ρυθμού  μετατροπής. Αυτά τα μειονεκτήματα μπορούν 
τουλάχιστον να ξεπεραστούν με την ακινητοποίηση του μικροοργανισμού 
σε στερεά υποστρώματα. 

Έτσι λοιπόν μελετάται ο ρυθμός κατανάλωσης της φαινόλης όταν το 
βακτήριο έχει ακινητοποιηθεί σε σφαιρίδια αλγινικού ασβεστίου. 
Ταυτόχρονα προσδιορίζεται η διάρκεια ζωής των ακινητοποιημένων 
βακτηρίων πάνω στο βιοπολυμερές, καθώς και η ελεγχόμενη απελευθέρωση 
των βακτηρίων από αυτό. 
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ABSTRACT 
 
The aim of this work was the immobilization of the bacterium 

Pseudomonas sp. in a polymer matrix. Entrapment of cells within spheres of 
Ca2+ alginate is the most widely used technique for immobilizing living 
cells. This immobilization procedure can be carried out in a single-step 
process under very mild conditions.  

A large number of bacteria possess the capability to degrade organic 
pollutants. Pseudomonads, aerobic gram-negative rods seem to have the 
highest degradative potential. The most important classes of organic 
pollutants in the environment are mineral oil constituents and halogenated 
products of petrochemicals. Therefore, the capacities of aerobic 
microorganisms are of particular relevance for the biodegradation. 

Phenol degradation by Pseudomonas strains is generally limited by 
substrate inhibition and low specific conversion rates. These drawbacks can 
be at least partly overcome by process intensification through 
immobilization of microorganisms on solid carriers. 

Therefore, the biodegradation rate of phenol was investigated, while 
the bacterium was immobilized in the calcium alginate beads. Subsequently, 
the life time of immobilized bacteria as well as the release profile of 
Pseudomonas from alginate beads was determined.    
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 

CοA  : Συνένζυμο Α 

LB  : Θρεπτικό υλικό Luria Britani  

Mes  : 2-(Ν-μορφόλινο)αιθαν σουλφονικό οξύ 

MSM  : minimal salts medium 

NADH : Νικοτινάμιδο αδένινο δινουκλεοτίδιο 

OD  : Οπτική πυκνότητα 

SW  : simulated medium 

TRIS  : Τρις (υδροξυμέθυλο)αμινομεθάνο 

UV  : Υπεριώδης ακτινοβολία 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 
Οι φαινόλες είναι ένας από τους κυριότερους ρυπαντές του φυσικού 

μας περιβάλλοντος. Η ύπαρξη των φαινολών και των παραγώγων τους 
εντοπίζεται σε ποικίλες περιβαλλοντικές περιοχές. Από ποτάμια και λίμνες 
όπου γίνεται εναπόθεση λυμάτων μέχρι τα εδάφη βιομηχανικών περιοχών. 
Η τοξικότητα της φαινόλης προκαλεί τεραστία προβλήματα στα 
οικοσυστήματα και κατ’ επέκταση στην υγεία του ανθρώπινου οργανισμού. 
Η ανεύρεση λύσης, η οποία θα συνδυάζει την αξιοπιστία, την 
αποτελεσματικότητα και την οικονομία, κρίνεται αναγκαία.  

Η χρήση βιολογικών συστημάτων, πέρα των παραδοσιακών φυσικών 
και χημικών μεθόδων θεωρείτε αρκετά υποσχόμενη και ελπιδοφόρα. Οι 
κλασσικές μέθοδοι συχνά παράγουν άλλα τοξικά παραπροϊόντα, απαιτώντας 
περαιτέρω διαδικασία. Η βιοαποικοδόμηση είναι μια εναλλακτική 
προσέγγιση με κύρια πλεονεκτήματα το χαμηλό κόστος εφαρμογής και την 
πλήρη αποικοδόμηση των ξενοβιοτικών ενώσεων.  

Στο παρελθόν, η βιοαποικοδόμηση είχε θεωρηθεί  υπερβολικά αργή 
διαδικασία για πρακτικές εφαρμογές. Περιορισμοί επίσης σχετίζονταν με 
την έκταση της βιολογική αποικοδόμησης των ενώσεων. Το σημαντικότερο 
μειονέκτημα όμως ήταν η διασπορά των μικροοργανισμών που 
προορίζονταν για την αποικοδόμηση1. 

Η χρήση διαφόρων τεχνικών ακινητοποίησης έχει αποδειχθεί ότι είναι 
αρκετά αποτελεσματική για τον παραπάνω σκοπό. Η παγίδευση βιολογικών 
παραγόντων σε μήτρες γέλης είναι αρκετά αποδοτική, όμως μπορεί να 
επηρεάσει τη σχετική δραστικότητα του βιοκαταλύτη σε σύγκριση με αυτή 
των ελεύθερων κυττάρων. 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
 

1.1 Μέθοδοι ακινητοποίησης κυττάρων σε υδρογέλες 
 

Οι υδρογέλες είναι πολυμερή διασυνδεδεμένα μέσω χημικών δεσμών, 
ιοντικών αλληλεπιδράσεων, δεσμών υδρογόνου, ή υδρόφοβων 
αλληλεπιδράσεων2. Τα χημικά ή φυσικά πολυμερή έχουν την ικανότητα να 
απορροφούν νερό και να διογκώνονται εύκολα χωρίς διάλυση3, 
συγκρατώντας έτσι τα κύτταρα και παρέχοντας τους σταθερότητα, δομική 
υποστήριξη αλλά και άνοσοαπομόνωση. Τόσο οι συνθετικές όσο και οι 
φυσικές υδρογέλες έχουν ερευνηθεί για την ακινητοποίηση ενός πλήθους 
κυτταρικών τύπων σε τομείς όπως η ιατρική και η βιοτεχνολογία4. 

Τρεις είναι πιο διαδεδομένες μέθοδοι για την ακινητοποίηση 
κυττάρων σε υδρογέλες. Η προσκόλληση, η παγίδευση σε μήτρα και η 
μίκροενθυλάκωση5. Κάθε μία από τις παραπάνω μεθόδους ακινητοποίησης 
καλύπτει διαφορετικό αντικείμενο, επομένως η επιλογή μιας τεχνικής 
εξαρτάται πλήρως από την προοριζόμενη εφαρμογή. Εν συντομία, η 
προσκόλληση χρησιμοποιείται για την σταθεροποίηση in vitro 
καλλιεργειών, καθώς οι υδρογέλες έχουν την ικανότητα να παρέχουν ένα 
σκάφανδρο και ένα καλούπι που κατευθύνει τον πολλαπλασιασμό και την 
μετανάστευση των προσδεδεμένων κυττάρων. Η παγίδευση σε μήτρα 
σταθεροποιεί τις καλλιέργειες, συγκρατώντας τα κύτταρα εντός του δικτύου 
της υδρογέλης. Επί προσθέτως, η μήτρα ακινητοποίησης μπορεί να 
παρασκευαστεί έτσι ώστε να παρέχει άνοσοαπομόνωση για in vivo μελέτες. 
Κατά τη μικροενθυλάκωση μια λεπτή ημιπερατή μεμβράνη περιβάλει ένα ή 
μερικά κύτταρα προστατεύοντας έτσι τα εγκλωβισμένα κύτταρα και 
επιτρέποντας τους επιβίωση και λειτουργικότητα4. Οι τρεις αυτές κύριες 
μέθοδοι μπορούν να συνδυαστούν επιτυγχάνοντας πιο πολύπλοκους 
στόχους. Στον πίνακα 1.1 αναφέρονται μερικά παραδείγματα πολυμερών 
που έχουν χρησιμοποιηθεί για την ακινητοποίηση κυττάρων σε υδρογέλες. 

 
Μέθοδος Πολυμερές-Hydrogel 

Poly(vinyl alcohol) Προσκόλληση 
Poly(glycerol methacrylate)/collagen 

Collagen Μήτρες παγίδευσης 
Alginate 
Agarose Mικροενθυλάκωση 

Alginate-Polylysine-Alginate 
Πίνακας 1.1 Παραδείγματα πολυμερών που έχουν χρησιμοποιηθεί για ακινητοποίηση 

κυττάρων σε υδρογέλες6 
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1.1.α Προσκόλληση 
 

Η προσκόλληση κυττάρων βασίζεται στην εκλεκτική σύνδεση των 
κυττάρων στο υπόστρωμα του πολυμερούς. Αυτή η μέθοδος είναι 
αποτελεσματική για επιφανειακή σύνδεση, είτε πάνω σε ταινίες γέλης είτε 
εντός ‘αφρών’ υδρογέλης. Ακινητοποίηση με προσκόλληση γενικά 
εφαρμόζεται για την σταθεροποίηση κυττάρων, τα οποία προορίζονται για 
καλλιέργεια ή για αναλυτικές διαδικασίες, παρέχοντας ένα δομικό καλούπι 
κατευθύνοντας έτσι την κυτταρική ανάπτυξη και διαφοροποίηση. 

Το αν θα είναι μια ακινητοποίηση με προσκόλληση επιτυχής 
εξαρτάται από τη σύνδεση του κυττάρου με το υπόστρωμα της υδρογέλης. 
Μπορούν να κατασκευαστούν υδρογέλες με διαφορετικές ‘βιοσυνδετικές’ 
ιδιότητες7, καθώς αρκετοί παράγοντες επηρεάζουν την κυτταρική συγγένεια 
και συμπεριφορά των κυττάρων ως προς τις υδρογέλες. Συγκεκριμένα η 
χημεία των πολυμερών και των διασυνδέσεων8, υδροφιλικές και 
υδροφοβικές ιδιότητες9, και τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας 
συμπεριλαμβανομένου τις φορτισμένες λειτουργικές χημικές ομάδες10. 

Φυσικά  παραγόμενες υδρογέλες, όπως κολλαγόνο και μίγματα 
κολλαγόνου, είναι δημοφιλή σαν βάση προσκόλλησης εξωκυτταρικών 
μήτρων, ενώ η προσκολλητική ικανότητα των υδρογέλων μπορεί να 
βελτιωθεί με την παρουσία πρωτεϊνών ή άλλων βιομορίων11. 

 
 

1.1.β Μήτρες παγίδευσης 
 

Η βασική διαφορά ανάμεσα στην προσκόλληση και την παγίδευση σε 
μήτρα είναι ο τρόπος με τον οποίο τα κύτταρα συγκρατούνται από την 
υδρογέλη. Αντίθετα από την προσκόλληση, η παγίδευση σε μήτρα 
σχετίζεται με το φυσικό περιορισμό των κυττάρων εντός του δικτύου της 
υδρογέλης. Η παγίδευση σε γέλη ονομάζεται και μακροενθυλάκωση 
(macroencapsulation), όταν η υδρογέλη απομονώνει αποτελεσματικά τα 
παγιδευμένα κύτταρα και τους παρέχει ανοσοπροστασία. 
 Οι υδρογέλες είναι ιδανικά υλικά σαν μήτρες παγίδευσης επειδή οι 
διασυνδέσεις των συνθετικών και των φυσικών πολυμερών παρέχουν το 
απαραίτητο τρισδιάστατο πλέγμα και δίκτυο πόρων ώστε να συγκρατήσουν 
τα κύτταρα σε μία περιοχή, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπεται η μεταφορά 
θρεπτικών ουσιών, προϊόντων του μεταβολισμού και άλλων απαραίτητων 
μορίων. Σε in vitro εφαρμογές μοιάζει με την τεχνική της προσκόλλησης, η 
παγίδευση σε μήτρα όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε in vivo μελέτες, 
προστατεύοντας το σύμπλοκο κυττάρων - υδρογέλης από μηχανική και 
ανοσολογική απειλή. 
 

 10



1.1.γ Mίκροενθυλάκωση 
 

Η μικροενθυλάκωση περιλαμβάνει το σχηματισμό πολυμερών 
μεμβρανών γύρω από συγκεκριμένα κύτταρα. Η πιο συχνά 
χρησιμοποιούμενη διαδικασία περιλαμβάνει την ‘γελοποίηση’ φορτισμένων 
πολυηλεκτρολυτών γύρω από τον πυρήνα του κυττάρου12. Η 
μικροενθυλάκωση περιβάλλει μεμονωμένα κύτταρά ή μικρά 
συσσωματώματα από κύτταρα με μια λεπτή ημιπερατή μεμβράνη. Η αρχή 
της ακινητοποίησης κυττάρων με υδρογέλη είναι ότι η ποροσιμότητα της 
μεμβράνης είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε να επιτρέπει το πέρασμα του 
οξυγόνου, σημαντικών θρεπτικών και κυτταρικών προϊόντων, σταματώντας 
όμως την ανοσολογική απόκριση των κυττάρων. 

Για την βέλτιστη μεταφορά των μορίων δια μέσου της μεμβράνης 
αλλά και την αποτελεσματική ανοσοπροστασία, οι υδρογέλες 
μικροκάψουλες πρέπει να έχουν ένα ομοιόμορφο πάχος τοιχωμάτων. Οι 
περισσότερες μικροκάψουλες έχουν ένα πάχος τοιχωμάτων ανάμεσα στα 10 
και τα 100 μm13 και έχουν διάμετρο λιγότερο από 1 mm14. Είναι επιθυμητό 
να διατηρείται το μέγεθος της κάψουλας σε ένα ελάχιστο, επειδή τα κύτταρα 
στο κέντρο μεγάλων κάψουλων συχνά πεθαίνουν λόγω υποξικών 
συνθηκών4. 

 Η αρχική εφαρμογή της ενθυλάκωσης ήταν η ανοσοπροστασία υγιών 
κυττάρων για μεταμόσχευση σε ένα παραλήπτη που χρειάζεται λειτουργική 
αντικατάσταση ενός μεταβολικού ιστού. Τα προστατευμένα κύτταρα τότε 
λειτουργούν και εκκρίνουν, εφοδιάζοντας αποτελεσματικά με την αναγκαία 
ορμόνη, πρωτεΐνη ή άλλου βιοδραστικό εκκριτικού προϊόν το ξενιστή8. H 
μικροενθυλάκωση βρίσκει πολλές εφαρμογές στον σακχαρώδη διαβήτη και 
την ασθένεια του Parkinson13. 
 

1.2 Αλγινικά ως μήτρα για την ακινητοποίηση κυττάρων 
 
Τα τελευταία χρόνια, η παγίδευση κυττάρων σε σφαιρίδια αλγινικού 

ασβεστίου έχει γίνει η πιο διαδεδομένη τεχνική για την ακινητοποίηση 
ζωντανών κυττάρων. Αυτή η πολύπλευρη τεχνική περιλαμβάνει εφαρμογές, 
οι οποίες κυμαίνονται από την ακινητοποίηση ζωντανών ή νεκρών 
κυττάρων σε βιοαισθητήρες, παγίδευση μορίων βιολογικής σημασίας όπως 
ένζυμα και πρωτεΐνες15-17 καθώς και την χρήση  αλγινικών για ελεγχόμενη 
απελευθέρωση φαρμάκων18-21. 

Έχουν προταθεί αρκετές διαφορετικές τεχνικές για την 
ακινητοποίηση κυττάρων22. Σχετικά πρόσφατα, έχει αναπτυχθεί η χρήση 
πολυσακχαριτών με τη μορφή γέλης για τον εγκλωβισμό ή παγίδευση 
κυττάρων, μέσω μιας μεθόδου - πρόκλησης. Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει 
τη χρήση σφαιριδίων γέλης αλγινικού άλατος (alginate gel beads), 
ξεχωρίζοντας σαν η πιο ελπιδοφόρα και πολύπλευρη μέθοδος22-24. Αύτη η 
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διαδικασία ακινητοποίησης μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα απλό βήμα 
κάτω από πολύ ήπιες συνθήκες, γεγονός που την καθιστά συμβατή με τα 
περισσότερα ζωντανά κύτταρα. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα αυτής της 
τεχνικής αποτελεί το πολύ χαμηλό κόστος εφαρμογής. 

Υπάρχουν αναρίθμητες πιθανές χρήσεις για τέτοιου είδους 
συστήματα στη βιομηχανία, την ιατρική και τη γεωργία, οι οποίες 
κυμαίνονται από την χρήση τους στη παραγωγή αιθανόλης25 ή 
μονοκλωνικών αντισωμάτων από υβρίδια κυττάρων26 έως την μαζική 
παραγωγή από τεχνητούς σπόρους ύστερα από παγίδευση φυτικών 
εμβρύων27. Σφαιρίδια αλγινικού ενδεχομένως έχουν προοπτικές ως υλικά 
εμφύτευσης28 αλλά και στην ικανότητα ακινητοποίησης φαρμάκων για 
συστήματα μεταφοράς (delivery systems)28. 

Κάθε καταλύτης, κολλοειδούς φύσης,  μπορεί να ακινητοποιηθεί 
ώστε να χρησιμοποιηθεί τόσο σε υδατικά όσο και μη υδατικά συστήματα. Ο 
πίνακας 1.2 αναφέρει μερικές εφαρμογές ακινητοποιημένων κυττάρων σε 
σφαιρίδια αλγινικού26-38. 
 

Κύτταρο Προϊόν / σκοπός 
Bateria  
Erwinia rhapontici  Isomaltulose 
Pseudomonas denitrificans  Drinking water 
Zymomonas mobilis  Ethanol 
Blue-green algae  
Anabena sp. Ammonia 
Fungi  
Kluyveromyces bulgaricus Hydrolysis of whe 
Saccharomyces cerevisiae Ethanol  
Saccharomyces bajanus Champagne 
Algae  
Botryococcus braunii Hydrocarbons 
Plant cells  
Chatharanthus roseus Alkaloids  
Various plants Artificial seeds  
Plant protoplasts Cell handling, microscopy 
Mammalian cells  
Hybridoma Monoclonal antibodies  
Islets of Langerhans Insulinl/implantation  
Fibroblasts Interferon-β 
Lymphoma cells Interferon-α 

Πίνακας 1.2 Παραδείγματα χρήσης αλγινικών για την ακινητοποίηση κυττάρων39 
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1.3 Χημική σύσταση του αλγινικού οξέος 
 

Τα αλγινικά αποτελούν μια οικογένεια από μη διακλαδιζόμενα 
διπολικά συμπολυμερή από 1-4-διασυνδεδεμένα β-D-μαννουρονικού 
(mannuronic) και α-L-γουλουρονικού οξέος (guluronic), ευρείας σύστασης 
και αλληλουχίας, η οποία εξαρτάται  από τον οργανισμό και τον ιστό από 
τον οποίο έχει απομονωθεί. Τα μονομερή είναι τακτοποιημένα σε ένα 
μοτίβο από μπλόκα κατά μήκος της αλυσίδας, με ομοπολυμερείς περιοχές 
(MM ή GG) διασκορπισμένες σε περιοχές από εναλλακτικές δομές 
(MG)33,40.  

Οι λειτουργικές ιδιότητες των αλγινικών ως μήτρες ακινητοποίησης 
σχετίζεται ισχυρά με τη σύσταση και την δομή των μπλόκων. Τα αλγινικά 
δεν έχουν κάποια κανονικά επαναλαμβανόμενη μονάδα, εκτός από κάποια 
αλγινικά απομονωμένα από τον οργανισμό Ascophyllum nodosum. Θα 
πρέπει να αναφερθεί ότι η κατανομή των μονομερών κατά μήκος της 
πολυμερικής αλυσίδας δεν μπορεί να περιγραφεί από τις  στατιστικές του 
Bernoulli. 

Η εσωτερική ακαμψία των μορίων αλγινικών, σε διάλυμα, αυξάνεται 
με την εξής σειρά: MG < MM < GG (όπου M μαννουρονικό οξύ και G 
γουλουρονικό οξύ), παρόλο που η ρευστότητα εξαρτάται κυρίως από το 
μοριακό μέγεθος του πολυμερούς.  

Στην εικόνα 1.1 παρουσιάζεται η χημική δομή του αλγινικού οξέος. 
 
 

Εικόνα 1.1 Χημική δομή του Na+ alginate. G, guluronic acid; M, mannuronic acid. 
 
 

1.4 Θεωρία σχηματισμού γέλης 
 

Δισθενή κατιόντα όπως Ca2+, Sr2+ και Ba2+ δεσμεύονται ‘προνομιακά’ 
σε G μπλόκα με ένα συνεργατικό τρόπο. Η δέσμευση αυτών των κατιόντων 
και οι ιδιότητες της σχηματιζόμενης γέλης εξαρτάται πρωτίστως από τη 
σύσταση και την αλληλουχία του αλγινικού οξέος41,42. Ο τρόπος 
σχηματισμού του αλγινικού ασβεστίου παρουσιάζεται στην εικόνα που 
ακολουθεί. 

 13



  
 

 
Εικόνα 1.2 Σχηματική αναπαράσταση του τρόπου σχηματισμού γέλης αλγινικών 

 
 

Το μέγεθος των συνεργατικών μονάδων, αναφέρεται να είναι 
μεγαλύτερο από 20 μονομερή. Η δισδιάστατη σύνδεση των G κατάλοιπων 
σχηματίζει κοιλότητες, οι οποίες λειτουργούν σαν περιοχές δέσμευσης για 
τα ιόντα. Αυτό το επιλεκτικό δέσιμο των κατιόντων στο αλγινικό εξηγεί την 
ικανότητα να σχηματίζει ιονοτροπικές γέλες. Με άλλα λόγια τα ιόντα του 
ασβεστίου εισέρχονται στις ηλεκτρικά φορτισμένες, εσωτερικές κοιλότητες 
της αλυσίδας του πολυμερούς. Αυτό μπορεί να παρομοιαστεί με αυγά που 
μπαίνουν σε μια αυγοθήκη. Ο τρόπος δέσμευσης των κατιόντων ασβεστίου 
με το αλγινικό οξύ παρουσιάζεται στις εικόνες που ακολουθούν. 
  

 
Εικόνα 1.1 Δέσμευση του Ca2+ (μεγάλος κύκλος) σε α-L-GulA-(1-4)-L-GulA.  GulA: guluronic acid 

 
 

Εικόνα 1.4 Δέσμευση του Ca2+ σε α-L-GulA-(1-4)-L-GulA.  GulA: guluronic acid 
 

Δεσμοί δημιουργούνται ανάμεσα σε τέτοιες περιοχές και παρόμοιες 
αλληλουχίες σε άλλες πολυμερής αλυσίδες, δίνοντας αύξηση στις ζώνες 
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σύνδεσης της γέλης. Ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι το μήκος των G 
μπλόκων είναι το κυριότερο δομικό χαρακτηριστικό, το οποίο συνεισφέρει 
στον σχηματισμό της γέλης. 

  

 
Εικόνα 1.5 Μοντέλο σχηματισμού  για την γέλη αλγινικών 

 
 

1.5 Σφαιρίδια γέλης αλγινικού 
 
Μέγεθος σφαιριδίων 
 

Οι μηχανικές και διογκωτικές ιδιότητες των αλγινικών σφαιριδίων 
φαίνεται να εξαρτώνται ισχυρά από την σύσταση των μονομερών, την δομή 
των μπλόκων και το μοριακό μέγεθος των μορίων αλγινικού. Το μέγεθος και 
η σφαιρικότητα των σφαιριδίων εξαρτάται κυρίως από την ρευστότητα του 
διαλύματος αλγινικού νατρίου και την απόσταση μεταξύ σύριγγας και 
διαλύματος CaCl2

43. 
 Η σύσταση του αλγινικού επηρεάζει επίσης το μέγεθος των 
σφαιριδίων. Γέλες από αλγινικό νάτριο συρρικνώνονται κατά την διάρκεια 
σχηματισμού της γέλης, οδηγώντας έτσι σε απώλεια ύδατος και μία αύξηση 
στη συγκέντρωση του πολυμερούς σε σχέση με το διάλυμα του αλγινικού. Η 
συρρίκνωση προκαλεί επίσης, μια αύξηση στη σχετική συγκέντρωση των 
κυττάρων στις μήτρες ακινητοποίησης κυττάρων. 
 
 
Μηχανικές ιδιότητες 
 

Οι μηχανικές ιδιότητες των σφαιριδίων ποικίλουν ανάλογα με τη 
σύσταση των αλγινικών. Σφαιρίδια κατασκευασμένα από αλγινικά με 
περιεκτικότητα σε α-L-γουλουρονικό υψηλότερο του 70% και ένα μέσο 
μήκος από G μπλόκα ίσο με 15 έχουν την μεγαλύτερη μηχανική ισχύ. 

Ο χρόνος που θα παραμείνουν τα σφαιρίδια εντός του διαλύματος 
CaCl2, είναι ένας σημαντικός παράγοντας όσον αφορά τη σκληρότητα των 
σφαιριδίων. Μεγαλύτερος χρόνος των σφαιριδίων εντός του διαλύματος του 
κατιόντος, οδηγεί σε ισχυρότερο δέσιμο μεταξύ αλγινικών και δισθενών 
κατιόντων, και κατ’ επέκταση σε μικρότερη ελαστικότητα της γέλης. 
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Χημική σταθερότητα 
 

Ο σημαντικότερος περιοριστικός παράγοντας στη χρήση του 
αλγινικού ασβεστίου ως μήτρα για την ακινητοποίηση κυττάρων έχει να 
κάνει με την ευαισθησία του απέναντι σε χηλικές ενώσεις όπως φωσφορικά 
κιτρικά και ‘αντιγελικά’ κατιόντα όπως Na+ και Mg2+. Ποικίλοι τρόποι 
έχουν προταθεί για να παρακαμφθούν αυτοί οι περιορισμοί. Ο απλούστερος 
είναι να κρατηθούν τα σφαιρίδια γέλης σε ένα μέσο, το οποίο περιέχει λίγα 
χιλιογραμμομόρια ελεύθερων ιόντων ασβεστίου.  

Όμως γέλες αλγινικών μπορούν επίσης να σταθεροποιηθούν 
αντικαθιστώντας Ca2+ με άλλα δισθενή κατιόντα τα οποία θα έχουν 
υψηλότερη συγγένεια για τα αλγινικά. Η συγγένεια για μια σειρά από 
δισθενή κατιόντα είναι η εξής: 

 
Pb2+ >Cu2+ >Cd2+ >Ba2+ >Sr2+ >Ca2+ >Co2+ =Ni2+ =Zn2+ >Mn2+ 

 

Σε μια άλλη μελέτη41 για την συσχέτιση μεταξύ μηχανικής ισχύος της 
γέλης και συγγένειας των κατιόντων φάνηκε ότι η ακαμψία των αλγινικών 
γελών γενικά αυξάνεται με την συγγένεια: 
 

Pb2+ >Cu2+ > Ba2+ >Sr2+ > Cd2+ > Ca2+ > Ni2+ >Zn2+ > Co2+ >Ni2+ 

 
Η μεγάλη τοξικότητα των περισσοτέρων ιόντων όμως είναι 

ανασταλτικός παράγοντας για την χρησιμοποίηση τους. Συγκεκριμένα Pb2+, 
Cu2+ και Cd2+, είναι αυστηρώς περιοριστικά και μόνο σταθεροποίηση με 
Sr2+ και Ba2+ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παγίδευση ζωντανών 
κυττάρων. Σταθεροποίηση γελών αλγινικού ασβεστίου με προσθήκη άλλων 
πολυσθενών κατιόντων όπως Ti3+ και Al3+ έχουν επίσης αναφερθεί24. 
 Μια κοινή προσέγγιση για σταθεροποίηση γελών αλγινικών 
περιλαμβάνει δισθενής διασύνδεση, με τεχνικές που περιλαμβάνουν άμεση 
διασύνδεση των καρβοξυλικών ομάδων και δισθενές κλείσιμο (grafting) των 
αλγινικών με συνθετικά πολυμερή. Αυτό επιτρέπει στις γέλες να έχουν 
αυξημένη σταθερότητα και βελτιωμένη μηχανική ισχύ. Όμως όλες αυτές οι 
τεχνικές περιλαμβάνουν δραστικά χημικά και οι εφαρμογές τους είναι 
σημαντικά περιορισμένες στην ακινητοποίηση νεκρών κυττάρων39.  
 
 
Μοριακή διάχυση και μέγεθος πόρων 
 
  Η γνώση των χαρακτηριστικών διάχυσης των αλγινικών, το μέγεθος 
των πόρων και η κατανομή του μεγέθους των πόρων είναι πολύ σημαντική. 
Διάχυση μικρών μορίων φαίνεται να επηρεάζεται ελάχιστα από τη μήτρα 
των γελών αλγινικών, ενώ αντίθετα η μεταφορά μεγάλων μορίων μπορεί να 
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περιοριστεί. Η διάχυση της γλυκόζης και της αιθανόλης σε μήτρες 
αλγινικών έχει αναφερθεί να φτάνει το 90% του ρυθμού διάχυσης στο νερό. 
Ο ρυθμός διάχυσης εξαρτάται όμως και από το ‘φορτίο’ των κυττάρων 
εντός των σφαιριδίων. Για μεγάλα μόρια, όπως πρωτεΐνες, παρατηρείται 
διάχυση με ρυθμό ο οποίος εξαρτάται από το μοριακό τους μέγεθος40,43. 
 Η ποροσιμότητα των αλγινικών γελών έχει μελετηθεί με ποικίλες 
τεχνικές. Μια ηλεκτρονική μικρογραφία από 2% αλγινικό ασβέστιο δείχνει 
πόρους που κυμαίνονται από 5nm έως 200nm σε διάμετρο44. Μια άλλη 
μελέτη45, καθόρισε την ποροσιμότητα ύστερα από πακετάρισμα σφαιριδίων 
αλγινικού ασβεστίου σε κολώνες, καταγράφοντας τους όγκους έκλουσης για 
πρότυπα μακρομόρια. Τα αποτελέσματά τους έδειξαν μια ελάχιστη τιμή της 
τάξης των 12-16nm για σφαιρίδια 2% αλγινικού ασβεστίου. Όταν τα 
αποτελέσματα αυτά συγκρίθηκαν με την κατανομή τους μεγέθους των 
πόρων από μελέτες ηλεκτρονικής μικροσκοπίας44, προτάθηκε ότι υπάρχει 
μια πιο ‘σφιχτή’ περιοχή στην επιφάνεια των σφαιριδίων σε σχέση με τον 
πυρήνα της γέλης. 
 Το μέγεθος των πόρων μπορεί να τροποποιηθεί με ηλεκτροστατικές 
αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στην αρνητικά φορτισμένη αλγινική μήτρα και 
τις πρωτεΐνες ή άλλα φορτισμένα είδη. Οι περισσότερες πρωτεΐνες είναι 
φορτισμένες αρνητικά σε pH=7 και είναι δύσκολο να διαχυθούν μέσα στη 
μήτρα της γέλης. Όταν όμως ακινητοποιηθούν μέσα σε μια γέλη, αυτές 
τείνουν να διαφύγουν έξω περισσότερο γρήγορα από ότι θα προσδοκούσαμε 
από την ελεύθερη μοριακή διάχυση. 
 Αρκετές διαδικασίες έχουν αναπτυχθεί για την σταθεροποίηση των 
αλγινικών γελών, οι οποίες με την σειρά τους επηρεάζουν την 
ποροσιμότητα. Πολυαιθυλαμίνη και ακρυλικά- μεθυλακρυλικά έχουν 
χρησιμοποιηθεί για να διατηρήσουν τα ένζυμα διαλυτά εντός των 
σφαιριδίων. Ομοίως, σχηματισμός από πολυανιοντικές-πολυκατιοντικές 
μεμβράνες με πολυπεπτίδια ή χιτοζάνες έχουν χρησιμοποιηθεί για να 
προστατέψουν την διάχυση των αντισωμάτων μέσω της μεμβρανικής 
κάψουλας.  
 

1.6 Ιδανικά χαρακτηριστικά σφαιριδίων αλγινικού 
 

Το ιδανικό σφαιρίδιο αλγινικού, στο οποίο συναντώνται όλες οι 
απαιτήσεις για ένα πλήθος από συστήματα ακινητοποίησης κυττάρων δεν 
υπάρχει. Παρ’ όλα αυτά, οι αναγκαίες ιδιότητες των σφαιριδίων αλγινικού 
πρέπει να χαρακτηρίζονται από υψηλή χημική και μηχανική σταθερότητα, 
ελεγχόμενες ιδιότητες διόγκωσης (swelling), χαμηλό βαθμό τοξικότητας 
καθώς επίσης απουσία πυρογόνων και ανοσογόνων συστατικών. Τέλος θα 
πρέπει να διαθέτουν καθορισμένο μέγεθος πόρων και ένα στενό εύρος 
κατανομής όσον αφορά το μεγέθος των πόρων. Αυτά μπορούν να 
επιτευχθούν, τουλάχιστον ως ένα βαθμό ως εξής: 
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• Επιλογή του είδους αλγινικού 
• Καθαρισμός του αλγινικού 
• Επιλογή και έλεγχος της διαδικασίας γελοποίησης 
• Συνδυασμός με άλλα πολυμερή 

 
 

1.7 Περιοριστικοί παράγοντες στη χρήση αλγινικών γελων  
 

Το πλεονέκτημα της τεχνικής παγίδευσης και εγκλωβισμού μέσω 
αλγινικών γελών συνίσταται στο φιλικό περιβάλλον που παρέχουν στο υπό 
παγίδευση υλικό. Παρά την καταλληλότητα του αλγινικού ως υλικού 
παγίδευσης υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί. 

• Χαμηλή σταθερότητα. Ουσίες όπως φωσφορικά ή κιτρικά, τα οποία 
έχουν υψηλή συγγένεια για το Ca2+, δεσμεύουν τα διασυνδεδεμένα 
ιόντα ασβεστίου, συνεπώς αποσταθεροποιούν τη γέλη. Επίσης το Ca2+ 
μπορεί να ανταλλαχθεί με άλλα κατιόντα, και έτσι η γέλη να 
αποσταθεροποιηθεί από υψηλές συγκεντρώσεις ιόντων, τα οποία δεν 
προκαλούν γελοποίηση, όπως Na+ και Mg2+. 

 
• Μέγεθος πόρων. Η ανοιχτή δομή πλέγματος οδηγεί σε διαφυγή των 

μεγάλων μορίων (π.χ. πρωτεϊνών), περιορίζοντας έτσι τη χρήση του 
αλγινικού μόνο σε ολόκληρα κύτταρα ή οργανίδια κυττάρων. Η 
κατανομή του μεγέθους των πόρων έχει μεγάλο εύρος, 
δυσκολεύοντας έτσι την ελεγχόμενη απελευθέρωση. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις όμως, ο υψηλός βαθμός ‘ποροσιμότητας’  
αποτελεί ένα πλεονέκτημα, επιτρέποντας έτσι υψηλό βαθμό διάχυσης 
για υποστρώματα και προϊόντα.  

 
• Βιοσυμβατότητα. Παρόλο που το αλγινικό εκπληρώνει τις απαιτήσεις 

για προϊόντα της φαρμακευτικής και των πρόσθετων τροφίμων, 
μερικά αλγινικά περιέχουν μικρές ποσότητες από πολυφαινόλες, οι 
οποίες μπορεί να είναι βλαβερές για ευαίσθητα κύτταρα. Ως υλικό 
εμφύτευσης (implantation material),  το αλγινικό πρέπει να είναι 
ελεύθερο από ανοσογόνες ενώσεις, όπως πρωτεΐνες και σύμπλοκα 
υδατανθράκων. Η ανοσολογική απόκριση του ανθρώπινου 
οργανισμού στα αλγινικά μόρια πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη. 
Είναι συχνά δύσκολο για τους βιοτεχνολόγους να επιλέγουν το 
κατάλληλο αλγινικό, διότι  οι κατασκευαστές αλγινικού δεν 
καθορίζουν πλήρως την χημική σύσταση ή την πηγή άγαρ των 
προϊόντων τους.  
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2.1 Χαρακτηριστικά αερόβιων μικροοργανισμών ικανών να 
αποικοδομούν οργανικούς ρυπαντές 
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Οι πιο σημαντικές τάξεις οργανικών ρυπαντών στο περιβάλλον είναι 
συστατικά του πετρελαίου και αλογονομένα προϊόντα πετροχημικών. 
Επομένως, η ικανότητα αερόβιων μικροοργανισμών είναι ιδιαίτερης 
σημασίας για την βιοαποικοδόμηση τέτοιων ενώσεων. Η πιο γρήγορη και 
ολοκληρωμένη αποικοδόμηση της πλειονότητας των ρυπαντών 
πραγματοποιείται κάτω από αερόβιες συνθήκες46. 

Τα απαραίτητα χαρακτηριστικά των αερόβιων μικροοργανισμών οι 
οποίοι αποικοδομούν οργανικούς ρυπαντές είναι: 

1. Μεταβολικές διαδικασίες για την βελτιστοποίηση της επαφής 
ανάμεσα στο μικροβιακό κύτταρο και τον οργανικό ρυπαντή. Τα 
χημικά πρέπει να είναι προσιτά στους οργανισμούς με 
βιοαποικοδομητικές ιδιότητες. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι 
υδρογονάνθρακες είναι μη υδατοδιαλυτοί και οι αποικοδόμηση τους 
απαιτεί την παραγωγή ‘βιομέσων επιπολής’ (biosurfactants) έτσι ώστε 
να μπορέσει ο οργανικός ρύπος να εισέλθει στο βακτηριακό κύτταρο. 

2. Το πρώτο στάδιο αποικοδόμησης των οργανικών ρυπαντών 
περιλαμβάνει μια οξειδωτική διαδικασία. Η ενεργοποίηση και 
ενσωμάτωση του οξυγόνου είναι η ενζυμική αντίδραση-κλειδί, η 
οποία καταλύεται από οξυγενάσες και περοξιδάσες. 

3. Περιφερειακά μονοπάτια αποικοδόμησης μετατρέπουν οργανικούς 
ρυπαντές βήμα προς βήμα σε ενδιάμεσα του κεντρικού 
μεταβολισμού, π.χ. κύκλος του κιτρικού οξέος. 

4. Βιοσύνθεση της κυτταρικής βιομάζας από τους κεντρικούς 
πρόδρομους μεταβολίτες, π.χ., ακέτυλο-CoA, σουκουνικό, 
πουρουβικό. Σάκχαρα απαιτούνται για την βιοσύνθεση και ανάπτυξη, 
τα οποία πρέπει να συντεθούν από την γλυκονεογέννηση. 

 
Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι βασικές αρχές 

αερόβιας αποικοδόμησης υδρογονανθράκων. 
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Εικόνα 2.1 Βασικές αρχές της αερόβιας αποικοδόμησης υδρογονανθράκων 

 
Ένας μεγάλος αριθμός από γένη βακτηρίων και μυκήτων έχουν την 

ικανότητα να αποικοδομούν οργανικούς ρύπους. Η βιοαποικοδόμηση 
ορίζεται ως η βιολογικά καταλυόμενη μείωση της πολυπλοκότητας χημικών 
ενώσεων47. Αυτό βασίζεται σε δύο διαδικασίες: την ανάπτυξη και τον 
συμμεταβολισμό. Από πλευράς ανάπτυξης, οργανικοί ρυπαντές 
χρησιμοποιούνται σαν μόνη πηγή άνθρακα και ενέργειας. Η διαδικασία 
αυτή έχει σαν αποτέλεσμα μια ολοκληρωτική αποικοδόμηση των οργανικών 
ρυπαντών. Ο συμμεταβολισμός ορίζεται ως ο μεταβολισμός μιας οργανικής 
ένωσης παρουσία ενός υποστρώματος ανάπτυξης το οποίο χρησιμοποιείται 
σαν αρχική πηγή άνθρακα και ενέργειας. 
 

2.2 Αρχές βακτηριακής αποικοδόμησης 
  

Οι κυρίαρχοι αποικοδομητές οργανικών ρυπαντών στην οξική ζώνη 
μολυσμένων περιοχών είναι χημο-οργανοτροφικά είδη ικανά να 
χρησιμοποιούν ένα μεγάλο αριθμό φυσικών και ξενοβιοτικών ενώσεων ως 
πηγές άνθρακα και δοτών ηλεκτρονίων για την παραγωγή ενέργειας. Παρ’ 
ότι πολλά βακτήρια είναι ικανά να αποικοδομούν οργανικούς ρυπαντές, ένα 
απλό βακτήριο δεν κατέχει  την ενζυμική ικανότητα να αποικοδομεί όλες ή 
σχεδόν όλες τις οργανικές ενώσεις σε ένα μολυσμένο έδαφος. 
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Μικτές μικροβιακές κοινότητες έχουν την μεγαλύτερη δυναμική για 
βιοαποικοδόμηση, επειδή η γενετική πληροφορία περισσότερων από ένα 
οργανισμό είναι απαραίτητη για την αποικοδόμηση του πολύπλοκου 
μίγματος των οργανικών ενώσεων που εμφανίζονται σε μολυσμένες 
περιοχές. Η γενετική δυνατότητα και βασικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες, 
όπως η θερμοκρασία, το pH και η διαθεσιμότητα πηγών αζώτου και 
φωσφόρου καθορίζουν τον ρυθμό και την έκταση της αποικοδόμησης. 

Τα κυρίαρχα βακτήρια μολυσμένων εδαφών ανήκουν σε ένα φάσμα 
του γένους και του είδους που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα48: 

 
 
Gram-Negative Bacteria Gram-Positive Bacteria 

Pseudomonas spp. Nocardia spp. 
Acinetobacter spp. Mycobacterium spp. 

Alcaligenes sp. Corynebacterium spp. 
Flavobacterium/ 
Cytophaga group 

Arthrobacter spp. 

Xanthomonas spp. Bacillus spp. 
Πίνακας 2.1 Επικρατέστερα βακτήρια σε μολυσμένα εδάφη με αλειφατικούς και αρωματικούς 

υδρογονάνθρακες. 
 

 
Τα Pseudomonads είναι αερόβια αρνητικά κατά gram βακτήρια, 

ραβδοειδούς σχήματος, τα οποία δεν εμφανίζουν ικανότητα ζύμωσης, 
φαίνεται να έχουν την υψηλότερη αποικοδομητική δυνατότητα. Π.χ. 
Pseudomonas putida και P. Flurescens. Επιπλέον, σημαντικοί 
αποικοδομητές οργανικών ρυπαντών μπορούν να βρεθούν ανάμεσα στα 
γένη βακτηρίων Comamonas, Burkholderia και Xanthomonas. Μερικά είδη 
χρησιμοποιούν περισσότερες από 100 διαφορετικές οργανικές ενώσεις σαν 
πηγή άνθρακα. Η δυνατότητα της Pseudomonas δεν εξαρτάται απλώς από 
τα καταβολικά ένζυμα, αλλά και από την ικανότητα της μεταβολικής 
ρύθμισης49. Μια δεύτερη σημαντική ομάδα βακτηρίων – αποικοδομητών 
είναι τα θετικά κατά gram βακτήρια Rhodococci και Coryneform. Οι 
Rhodococci είναι αερόβιοι ακτινομύκητες, οι οποίοι εμφανίζουν 
αξιοσημείωτη μορφολογική ποικιλομορφία. 

 
 
 

2.3 Πηγές άνθρακα και ενέργειας μέσω βιομετασχηματισμών για την 
μικροβιακή ανάπτυξη 

 
Για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών είναι απαραίτητη η 

παρουσία δοτών και αποδεκτών ηλεκτρονίων, μιας πηγής άνθρακα και 
θρεπτικών συστατικών. Οι ενώσεις που είναι τα φυσικά υποστρώματα, όπως 
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πολλοί μολυσματικοί παράγοντες, μπορούν να ικανοποιήσουν αυτές τις 
απαιτήσεις για την ανάπτυξη των βακτηρίων. Οι περισσότεροι οργανικοί 
ρύποι μπορούν να ταξινομηθούν είτε ως αλειφατικές είτε ως αρωματικές 
ενώσεις, οι οποίες περιέχουν διάφορες λειτουργικές ομάδες, όπως -OH,  -Cl, 
-NH2, -NO2 και -SO3. Σαν δότες ηλεκτρονίων, αυτοί οι μολυσματικοί 
παράγοντες υποβάλλονται σε οξείδωση σαν αποτέλεσμα του 
μικροβιολογικού μεταβολισμού. Μερικά από τα ενδιάμεσα ίσως είναι 
αφομοιώσιμα σαν πηγή άνθρακα για την μικροβιολογική ανάπτυξη. 
Λειτουργικές ομάδες (π.χ. –NH2, -NO2 και –SO3) μπορούν είτε να 
χρησιμοποιηθούν σαν θρεπτικά συστατικά, είτε να αποκοπούν από τον 
ανθρακικό σκελετό όταν η ένωση ανάγεται ή οξειδώνεται.  

Η οξείδωση μπορεί να πραγματοποιηθεί αερόβια ή αναερόβια και η 
μοίρα των αλειφατικών και αρωματικών ενώσεων, οι οποίες υποβάλλονται 
σε βιολογική οξείδωση καθορίζεται πρωτίστως από την απουσία ή παρουσία 
του οξυγόνου. Το οξυγόνο βοηθά σε δύο ευδιάκριτες λειτουργίες. Αυτό 
μπορεί να δράσει σαν ο τελικός αποδέκτης ηλεκτρονίων τα οποία 
απελευθερώνονται κατά την διάρκεια της οξείδωσης των δοτών 
ηλεκτρονίων, ή μπορεί να αντιδράσει απ’ ευθείας με τα οργανικά μόρια. Ως 
αποδέκτης ηλεκτρονίων, το οξυγόνο μπορεί να αντικατασταθεί από άλλες 
ανόργανες ενώσεις (οι οποίες μπορούν να οξειδωθούν), όπως νιτρικά, 
μεταλλικά ιόντα, θειικά  ή διοξείδιο του άνθρακα, παρόλο που η ενέργεια 
που κερδίζεται είναι μικρότερη. Όμως, καμία άλλη ένωση δεν μπορεί να 
είναι υποκατάστατο για την λειτουργία του ως άμεσο αντιδραστήριο50.  

Τα προϊόντα της αποικοδόμησης υδρογονανθράκων εισέρχονται στον 
κεντρικό κύκλο του τρικαρβοξυλικού οξέος, όπου έχουν ένα διπλό ρόλο. 
Αυτά είναι υποστρώματα του μεταβολισμού ενέργειας και δομικά στοιχεία 
για την βιοσύνθεση της κυτταρικής βιομάζας και ανάπτυξης. Η σύνθεση 
αμινοξέων και πρωτεϊνών απαιτεί πηγές αζώτου και θείου, ενώ των 
νουκλεοτιδίων και νουκλεϊκών οξέων μια πηγή φωσφόρου.  

  
 

2.4 Ποικιλομορφία αρωματικών ενώσεων  
  

Αρωματικοί υδρογονάνθρακες π.χ. βενζόλιο, τολουένιο, 
αιθυλοβενζόλιο, ξυλένιο και ναφθαλίνη ανήκουν σε ένα μεγάλο τομέα 
πετροχημικών, που χρησιμοποιούνται ευρέως σαν καύσιμα και βιομηχανικοί 
διαλύτες. Φαινόλες και χλωροφαινόλες απελευθερώνονται στο περιβάλλον 
σαν προϊόντα και απόβλητα από τη βιομηχανία. Αρωματικές ενώσεις 
συνθέτονται σε μεγάλες ποσότητες από όλους τους οργανισμούς, π.χ. ως 
αρωματικά αμινοξέα, φαινόλες και κινόνες. Έτσι δεν είναι έκπληξη ότι 
πολλοί οργανισμοί έχουν εξελίξει καταβολικά μονοπάτια για να 
εποικοδομούν αρωματικές ενώσεις. 
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 Γενικά οργανικά χημικά παρασκευασμένα από τον άνθρωπο 
(ξενοβιοτικά) μπορούν να αποικοδομηθούν από μικροοργανισμούς, όταν τα 
αντίστοιχα μόρια είναι παρόμοια με τις φυσικές ενώσεις. Η πλειονότητα των 
αρνητικά κατά gram βακτήρια του εδάφους, που απομονώθηκαν από 
μολυσμένες περιοχές, κατέχουν αποικοδομητικά πλασμίδια και τα οποία 
ονομάζονται TOL πλασμίδια.  

 Η ποικιλομορφία των αρωματικών ενώσεων παρασκευασμένων από 
τον άνθρωπο φαίνονται στην εικόνα 2.2: 

 

 
Εικόνα 2.2 Αποικοδόμηση μιας ευρείας σειράς αρωματικών φυσικών και ξενοβιοτικών ενώσεων 

σε δύο βασικά ενδιάμεσα: κατεχόλη και προκατεχουϊκό. 

 

2.5 Αποικοδόμηση οργανικών ενώσεων 
 

Η αερόβια αποικοδόμηση όσον αφορά ένα μεγάλο πλήθος από 
αρωματικές ενώσεις είναι κοινή  και πραγματοποιείται μέσω ενός 
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ενδιάμεσου, της κατεχόλης. Ο μηχανισμός σχηματισμού της κατεχόλης και 
το μετ’ έπειτα κόψιμο του δακτυλίου κάτω από αερόβιες συνθήκες φαίνεται 
στο σχήμα 2.3.  

Ευκαρυωτικοί οργανισμοί παράγουν κατεχόλη από απλές αρωματικές 
ενώσεις μέσω ενός εποξιδίου και μιας  trans-διόλης με τη βοήθεια μιας 
μονοοξυγενάσης. Προκαρυωτικοί οργανισμοί εισάγουν ολόκληρο το μόριο 
του οξυγόνου μέσω μιας ενζυμικά καταλυώμενης αντίδρασης από μια 
δυοξυγενάση, σχηματίζοντας πρώτα μια cis-διόλη49.  

Και στους δύο τύπους οργανισμών, ο αρωματικός δακτύλιος της 
κατεχόλης ανοίγει από μια επιπλέον αντίδραση δυοξυγενάσης μέσω ενός 
όρθο- ή μέτα- κοψίματος. 

 

 
Εικόνα 2.3 Αρχικό χτύπημα σε ξενοβιοτικές ενώσεις από οξυγενάσες: α)μονοοξυγενάση και β) 

δυοξυγενάση. 
 

2.6 Μεταβολισμός αρωματικών ενώσεων μέσω δύο μονοπατιών 
 

Το οξυγονολυτικό κόψιμο του αρωματικού δακτυλίου 
πραγματοποιείται μέσω όρθο- και μέτα- κοψίματος. Η σημασία της 
ποικιλομορφίας των αποικοδομητικών μονοπατιών και των λίγων 
ενδιάμεσων κλειδιών είναι μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση. Και τα δύο 
μονοπάτια μπορεί να είναι παρόντα σε ένα βακτηριακό είδος. Η ύπαρξη δύο 
διαφορετικών μονοπατιών για το κόψιμο του αρωματικού δακτυλίου, 
προσφέρει ένα επιπλέον πλεονέκτημα στο βακτήριο. Καθώς με τον τρόπο 
αυτό, το κύτταρο μπορεί να ελέγχει αποτελεσματικότερα την διαδικασία 
αποικοδόμησης των αρωματικών ένωσεων49.  
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Ο μεταβολισμός ενός φάσματος αρωματικών ενώσεων από ένα είδος 
απαιτεί την μεταβολική απομόνωση ενδιάμεσων, μέσα σε ευδιάκριτα 
μονοπάτια. Αυτό το είδος μεταβολικής διαμερισματοποίησης φαίνεται να 
πραγματοποιείτε με μεταβολική ρύθμιση. Τα ένζυμα κλειδιά της 
αποικοδόμησης αρωματικών υποστρωμάτων επάγονται και συνθέτονται σε 
υπολογίσιμες ποσότητες μόνο όταν το υπόστρωμα ή δομικά σχετικές 
ενώσεις είναι υπαρκτά. Η ενζυμική επαγωγή εξαρτάται από την 
συγκέντρωση των μορίων, τα οποία την προκαλούν. Συγκεκριμένες 
συγκεντρώσεις του υποστρώματος αναπαριστούν το κατώφλι ανάπτυξης και 
είναι της τάξης των μΜ. Μια πρόσφατη αναφορά για την ρύθμιση του  TOL 
καταβολικού μονοπατιού έχει δημοσιευτεί52. 
  Στο σχήμα απεικονίζονται τα μονοπάτια του οξυγονολυτικού 
κοψίματος του δακτυλίου στα ενδιάμεσα του κεντρικού μεταβολισμού. Στο 
σημείο όπου παρατηρείται η διακλάδωση, η κατεχόλη είτε οξειδώνεται με 
όρθο- κόψιμο ενδοδιόλης, είτε με μέτα-κόψιμο εξωδιόλης. 
 
 

 
Εικόνα2.4 Τα δύο εναλλακτικά μονοπάτια για την αερόβια αποικοδόμηση αρωματικών ενώσεων: 

ortho- και meta- κόψιμο. 
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Γενικά, σε αφθονία αρωματικών υποστρωμάτων, η αποικοδόμηση 
πραγματοποιείται από ένα περιορισμένο αριθμό αντιδράσεων: υδροξυλίωση, 
οξυγονολυτικό κόψιμο, ισομερείωση και υδρόλυση  
 

2.7 Μέτα- διάσπαση του κατεχολικού δακτυλίου 
 

 Κατά την πορεία της μέτα- διάσπασης, και εφόσον η αρωματική 
ένωση έχει υδροξυλιωθεί σε κατεχόλη, ο αρωματικός δακτύλιος σπάει σε 
μέτα- θέση ως προς το ένα υδροξύλιο, με τη βοήθεια του ενζύμου 2,3-
διοξυγενάση. Αυτή η διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία της 2-
υδροξυμουκονικής ημιαλδευδης (HMSA). Στη συνέχεια η ημιαλδεύδη αυτή 
μετατρέπεται σε άλλα προϊόντα, με τελικό σκοπό την αποικοδόμηση της σε 
απλούστερες ενώσεις και την χρησιμοποίηση τους στον κύκλο του Krebs 
(TCA)53. Η διαδικασία της μέτα- διάσπασης της κατεχόλης παρουσιάζεται 
στο σχήμα 2.5. 
  

 
Εικόνα 2.5 Το meta- μεταβολικό μονοπάτι για την αποικοδόμηση της κατχόλης. 
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2.8 Όρθο- διάσπαση του κατεχολικού δακτυλίου 
 
Κατά την πορεία του όρθο- μονοπατιού, ο κατεχολικός δακτύλιος 

σπάει ανάμεσα στα δύο υδροξύλια σε όρθο θέση. Αυτό πραγματοποιείται με 
την βοήθεια του ενζύμου 1,2- διοξυγενάση. Αυτή η διαδικασία έχει σαν 
αποτέλεσμα τη δημιουργία του cis, cis- μουκονικού οξέος, και την 
περαιτέρω μετατροπή του σε απλούστερα μόρια, με σκοπό την εισαγωγή 
του στον κύκλο του κιτρικού οξέος των βακτηρίων53. Η διαδικασία της 
όρθο- διάσπασης της κατεχόλης παρουσιάζεται στο σχήμα 2.6. 

 
 
 

 
Εικόνα2.6 Το όρθο- μεταβολικό μονοπάτι για την αποικοδόμηση της κατχόλης. 

 
 

2.9 Συμμεταβολική αποικοδόμηση οργανικών ρύπων 
 

Ο συμμεταβολισμός, δηλαδή  ο μετασχηματισμός μια ουσίας χωρίς 
θρεπτικό περιεχόμενο παρουσία ενός υποστρώματος ανάπτυξης, είναι ένα 
σύνηθες φαινόμενο μικροβιακής ενεργότητας. Αυτό είναι η βάση των 
βιομετασχηματισμών (βιομετατροπών) που χρησιμοποιούνται στη 
βιοτεχνολογία για την μετατροπή μια ένωσης σε μια χημικά τροποποιημένη 
μορφή. Οι μικροοργανισμοί αναπτύσσονται σε ένα συγκεκριμένο 
υπόστρωμα με ταυτόχρονη οξείδωση ενός δεύτερου υποστρώματος 
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(συνυπόστρωμα). Το συνυπόστρωνα δεν αφομοιώνεται, αλλά το προϊόν 
μπορεί να είναι διαθέσιμο ως υπόστρωμα για άλλου οργανισμούς μιας 
μικτής καλλιέργειας. 
 

 
Εικόνα 2.7 Παράδειγμα βιομετατροπής συνυποστρώματος. Μεθανοτροπικά βακτήρια οξειδώνουν  

μεθάνιο ταυτόχρονα με την συνοξείδωση TCE 
 

2.10 Το βακτήριο Pseudomonas sp.  
 
 Το γένος Pseudomonas αναφέρεται σε gram-αρνητικά βακτήρια, 
ραβδοειδούς σχήματος. Αυτά είναι προκαρυωτικοί οργανισμοί, των οποίων 
τα κύτταρα δεν περιέχουν σχηματισμένο πυρήνα ώστε να περιβάλλει το 
γενετικό τους υλικό. Επιπλέον έχουν ένα κυτταρικό τοίχωμα εξωτερικά της 
κυτταρικής μεμβράνης.  

Έχουν αναφερθεί περισσότερα από 140 είδη Pseudomonas, εκ των 
οποίων τα περισσότερα είναι σαπρόφυτα. Μόνο δύο από αυτά έχει 
αποδειχθεί ότι είναι παθογόνα για τον άνθρωπο. Συγκεκριμένα τα είδη αυτά 
είναι: το P. Mallei και το P. Pseudomallei. Το βακτήριο της Pseudomonas 
είναι από τη φύση ανθεκτικό στα περισσότερα αντιβιοτικά, καθώς έχει 
αναπτύξει ανθεκτικότητα στα περισσότερα αντιβιοτικά. Επί προσθέτως η 
Pseudomonas διαθέτει πλασμίδια ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά 
(παράγοντες R και RTFs) και έχει την ικανότητα να εκφράζει γονίδια μέσω 
μετάδοσης και σύζευξης54. 
 Κάποια από τα στελέχη αυτά, έχουν την ικανότητα να αποικοδομούν 
αρωματικές ενώσεις, με αποτέλεσμα η επιστήμη να έχει στραφεί στη μελέτη 
αυτής της ιδιότητας τους. Λόγω της μεγάλης διασποράς των αρωματικών 
ρύπων στο περιβάλλον, μέσω των βιομηχανικών αποβλήτων και των 
μολυσμένων εδαφών, έχει γίνει αναγκαίος ο περιορισμός αυτής της 
εξάπλωσης. Συνέχιση αυτής της κατάστασης θα αποβεί καταστρεπτική, 
όσον αφορά τις οικοτοξικολογικές  συνέπειες για τον άνθρωπο και το 
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περιβάλλον. Η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος μπορεί να γίνει με 
φυσικούς τρόπους, όπως με την χρήση τέτοιων βακτηρίων. 
 Η ικανότητα των βακτηρίων Pseudomonas να αποικοδομούν 
διάφορους αρωματικούς ρύπους ως τη μόνη πηγή άνθρακα γίνεται μέσω δύο 
μονοπατιών όρθο- και μέτα-. Η χρήση αυτών των μονοπατιών ερμηνεύεται 
από το γεγονός ότι εκτός από το χρωμοσωμικό DNA που κωδικοποιεί 
πρωτεΐνες που παίρνουν μέρος στο όρθο- μεταβολικό μονοπάτι, έχουν και 
πλασμίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες που παίρνουν μέρος στο μετα- 
μεταβολικό μονοπάτι. Ιδιαίτερα για την αποικοδόμηση ρύπων όπως η 
φαινόλη, η κρεσόλη και το τολουόλιο ακολουθείται το μέτα- μεταβολικό 
μονοπάτι51. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις όπου υπάρχουν 
πλασμιδιακά γονίδια, για την κωδικοποίηση ενζύμων στο όρθο- μονοπάτι.   
 Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται μια φωτογραφία με 
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο του βακτηρίου Pseudomonas. 
 

 
Εικόνα 2.8 Φωτογραφία από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο της Pseudomonas 
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3.1 Εισαγωγή στις φαινόλες  
 
 Οι φαινόλες είναι ενώσεις που φέρουν μια ομάδα υδροξυλίου, 
απευθείας συνδεδεμένη σε ένα αρωματικό δακτύλιο. Απαντούν ευρέως στη 
φύση και χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεσα στη βιομηχανική σύνθεση 
διαφόρων προϊόντων, όπως κόλλες και αντισηπτικά. Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι η λέξη φαινόλη αποτελεί την ονομασία όχι μιας 
συγκεκριμένης ένωσης αλλά μιας ευρύτερης κατηγορίας ενώσεων. 
 Η ίδια η φαινόλη είναι ένα γενικής φύσεως απολυμαντικό, που 
απαντάται στη λιθανθρακόπισσα. Το σαλικυλικό μεθύλιο, μέλος της 
οικογένειας των φαινολών που χρησιμοποιείται ως αρωματικό πρόσθετο 
τροφίμων, απαντά στο έλαιο αρωματικών φυτών. Οι ουρουσιόλες είναι 
αλλεργιογόνα συστατικά στις δηλητηριώδεις ουσίες της βελανιδιάς και του 
κισσού. 
 
 

3.2 Βιομηχανικές χρήσεις των φαινολών 
 

Η έκρηξη του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου αποτέλεσε αφορμή για τη 
βιομηχανική παρασκευή μεγάλων ποσοτήτων συνθετικής φαινόλης, η οποία 
ήταν απαραίτητη ως πρώτη ύλη για την παρασκευή του εκρηκτικού 
πικρικού οξέος (2,4,6-τρινιτροφαινόλη). Σήμερα, παρασκευάζονται ετησίως 
στις ΗΠΑ περίπου 1,8 εκατομμύρια τόνοι φαινόλης, που χρησιμοποιούνται 
στη σύνθεση προϊόντων όπως η ρητίνη βακελίτης και οι κόλλες για την 
επεξεργασία του ξύλου55. 
   Η φαινόλη αποτελεί επίσης την πρώτη ύλη για τη σύνθεση 
χλωριωμένων φαινολών και των ουσιών BHT (βουτυλιωμένο 
υδροξυτολουόλιο) και BHA (βουτυλιωμένη υδροξυανισόλη), που είναι 
συντηρητικά τροφίμων. Η πενταχλωροφαινόλη, ένα ευρύτατα διαδεδομένο 
συντηρητικό του ξύλου, παρασκευάζεται από την αντίδραση φαινόλης με 
περίσσεια Cl2. Το φυτοφάρμακο 2,4-D (2,4- δίχλωροφαινοξυοξικό οξύ) 
παρασκευάζεται από 2,4-δίχλωροφαινόλη, ενώ τέλος το αντισηπτικό των 
νοσοκομείων εξαχλωροφαίνιο παρασκευάζεται από 2,4,5-
τρίχλωροφαινόλη55. 
 
 

3.3 Ρύπανση από τις φαινόλες 
 

Η ρύπανση από εντομοκτόνα, παρασιτοκτόνα και ζιζανιοκτόνα 
προέρχεται από απόνερα βιομηχανιών παραγωγής, από υφαντουργίες 
μάλλινων υφασμάτων, από τη γεωργική χρήση και από της βιομηχανίες 
επεξεργασίας τροφίμων. Οι πιο βλαβερές από αυτές τις ουσίες, είναι τα 
οργανοχλωριωμένα προϊόντα τους, επειδή παρουσιάζουν μεγάλη 
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σταθερότητα, ανθεκτικότητα και τοξικότητα ακόμα και σε ελάχιστες 
ποσότητες. 

Περισσότερο διαδεδομένη είναι η ρύπανση από τα πολυχλωριωμένα 
διφενύλια (P.C.B΄s) που είναι υποπροϊόντα των βιομηχανιών πλαστικών, 
λιπαντικών, ελαστικών, χαρτιού κ.ά., τα οποία χαρακτηρίζονται από 
ανθεκτικότητα και τοξικότητα.  

Όσον αφορά τις φαινόλες, μια σημαντική πηγή μόλυνσης σχετίζεται 
με πετρελαιογενή αίτια. Γενικά η ρύπανση από πετρελαιοειδή αποτελεί μια 
σοβαρή απειλή για τα οικοσυστήματα. Πέρα από τα ναυάγια των 
πετρελαιοφόρων, ρύπανση μπορεί να προκληθεί  από διαρροές σε  
πετρελαιοπηγές, πετρελαιαγωγούς και διυλιστήρια, και από την ρίψη 
πετρελαιοειδών και προϊόντων τους στη θάλασσα.  

 
 
3.4 Αποικοδόμηση φαινόλης μέσω συστημάτων ακινητοποίησης 

 
Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει για την αποικοδόμηση της φαινόλης 

και άλλων αρωματικών ενώσεων από ελεύθερα κύττάρα μικροοργανισμών. 
Όμως σχετικά λίγα είναι γνωστά για την αποικοδόμηση φαινόλης από 
ακινητοποιημένους μικροοργανισμούς. Οι Klein και Schara (1981) 

χρησιμοποίησαν ακινητοποιημένα κύτταρα Candida tropicalis 
αποικοδομόντας φαινόλη συγκέντρωσης 1 g/l56. Οι Takahashi et al. (1981) 

δοκίμασαν το βακτήριο Aureobasidium pullulans για την αφομοίωση 
φαινόλης57, προσκολλημένο σε ινώδη asbestos. Αυτό το ‘συνεχές’ σύστημα 
έφτασε σε ένα ρυθμό μείωσης φαινόλης της τάξης 50mg φαινόλης ανά ώρα 
ανά λίτρο μέσου διαλύματος.  

 Οι Ehrhardt και Rehm (1984) πρότειναν την αποικοδόμηση φαινόλης 
με ενεργοποιημένο άνθρακα, πάνω στον οποίο είχαν ακινητοποιήσει 
κύτταρα Pseudomonas sp58. Οι Godjevargova et al. (1997) χρησιμοποίησαν 
το βακτήριο Trichosporon cutaneum R57 ακινητοποιημένο σε ένα τύπο 
πολυαμιδίου και ίνες πολυακριλονιτριλίου (PAN), δείχνοντας ότι το 
βακτήριο έχει αυξημένη ικανότητα να αποικοδομεί τις περισσότερες τοξικές 
ενώσεις (συμπεριλαμβανομένης και της φαινόλης) που είναι παρούσες σε 
μολυσμένα ύδατα, σε σχέση με τα ελεύθερα κύτταρα59. Πρόσφατα 
χρησιμοποιήθηκαν και ακινητοποιημένα ένζυμα για την αφαίρεση φαινόλης. 
Συγκεκριμένα οι Lucila Ensuncho et al. (2005) χρησιμοποίησαν το ένζυμο 
τυροσινάση ακινητοποιημένο σε ένα σύστημα αλγινικών και χητοσάνης60. 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
 

1 Οργανισμός 
 
 Το βακτήριο που μελετήθηκε είχε συλλεχθεί από μολυσμένα εδάφη 
της Δανίας, από βιομηχανικά απόβλητα. Όταν αποκωδικοποιήθηκαν τα 
γονίδια του 16S ριβοσωμικού RNA, διαπιστώθηκε ότι ήταν το βακτήριο 
Pseudomonas sp strain phDV1. 

Το βακτήριο αυτό έχει την ικανότητα να διασπά την φαινόλη, σαν 
πηγή άνθρακα, μέσω του μέτα- μεταβολικό μονοπάτι61. 
 
 

2 Θρεπτικά 
 

Θρεπτικό για στερεή καλλιέργεια LB, pH=7.4: 
 

Υλικά Ποσότητες g/L 
Agar 15 

Peptone 10 
NaCl 5 

Yeast extract 5 
 
Θρεπτικό για υγρή καλλιέργεια LB, pH=7.4: 
 

Υλικά Ποσότητες g/L 
Peptone 10 

NaCl 5 
Yeast extract 5 

 
Υγρό θρεπτικό LB εισάγεται σε δοκιμαστικούς σωλήνες και αποστειρώνεται 
για 20 λεπτά στους 120 οC. 
 
Ρυθμιστικό διάλυμα 5xΜ9 salts: 
 

Υλικά Ποσότητες g/L 
Na2HPO4 37.61 
KH2PO4 15 

NaCl 2.5 
NH4Cl 5 
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Θειικά άλατα: 
 

Υλικά Ποσότητες w/v 
MgSO4*7H2O 10 
FeSO4*7H2O 1 

 
Θρεπτικό Μ9R: 

Υλικά Ποσότητες ml/L 
5xΜ9 salts 200 

Θειικά άλατα 7 
MgSO4 1M 2 
CaCl2 1M 0.1 

 
Αρχικά το βακτήριο τοποθετήθηκε σε στερεή καλλιέργεια LB, σε 

θερμοκρασία 35 οC. Μετά από δύο μέρες επώασης παρατηρήθηκε ο 
σχηματισμός αποικιών. Στη συνέχεια οι αποικίες μεταφέρθηκαν σε 
δοκιμαστικούς σωλήνες με υγρή καλλιέργεια LB, με τη βοήθεια 
αποστειρωμένης λούπας. Μετά από διάστημα 24-48 ωρών, υπό ανάδευση 
και θερμοκρασία 36 οC, παρατηρήθηκε αύξηση της οπτικής πυκνότητας στα 
600nm, γεγονός που υποδηλώνει την ανάπτυξη της βακτηριακής 
καλλιέργειας.  

Κατόπιν, θρεπτικό υλικό Μ9R τοποθετήθηκε σε κωνικές φιάλες, όπου 
και προστέθηκαν 4 ml/L φαινόλη 0.5Μ (η αρχική συγκέντρωση του ρύπου 
ήταν 200mg/L). Στη συνέχεια, τα κύτταρα που είχαν αναπτυχθεί στους 
δοκιμαστικούς σωλήνες τοποθετήθηκαν στο νέο θρεπτικό των κωνικών 
φιαλών. Οι καλλιέργειες αφέθηκαν υπό ανάδευση σε θερμοκρασία 36 οC. 
Όταν η απορρόφηση τους στα 600 nm έφτασε OD=1, τα κύτταρα 
συλλέχθηκαν. 
 
 

3 Διαδικασία ακινητοποίησης κυττάρων σε σφαιρίδια αλγινικού 
ασβεστίου 

 
Κατά την διαδικασία ακινητοποίησης, αιώρημα κυττάρων 

αναμιγνύεται με διάλυμα αλγινικού νατρίου. Στη συνέχεια το μίγμα 
εισάγεται στάγδην σε διάλυμα, το οποίο περιέχει πολυσθενές κατιόν 
(συνήθως Ca2+). Οι σταγόνες σχηματίζουν αυθόρμητα σφαιρίδια γέλης, 
παγιδεύοντας τα κύτταρα σε ένα τρισδιάστατο πλέγμα από διασυνδεδεμένα 
αλγινικά.  

Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διαδικασία 
ακινητοποίησης σε σφαιρίδια αλγινικού ασβεστίου. 
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Εικόνα 2 Απεικόνιση της διαδικασίας ακινητοποίησης εντός αλγινικού ασβεστίου 

 
Η όλη διαδικασία ακινητοποίησης των βακτηρίων πραγματοποιείται 

κάτω από ασηπτικές συνθήκες. Ο πάγκος εργασίας είναι ένα Laminar flow 
ενώ όλα τα σκεύη και τα διαλύματα έχουν αποστειρωθεί σε κλίβανο 
θερμοκρασίας 120 οC για 20 λεπτά.  

Η ακινητοποίηση σε μήτρα αλγινικών απαιτεί τα ακόλουθα βήματα: 
 
• Προπαρασκευή του αλγινικού διαλύματος 
Ένα υδατικό διάλυμα Na+ alginate συγκέντρωσης 2-3% (w/v), 
παρασκευάζετε έπειτα από εναιώρηση του πολυμερούς  σε απιονισμένο 
νερό. Ακολουθεί αποστείρωση στους 120 οC για 20 λεπτά. 
 
• Ανάμιξη με βακτηριακά κύτταρα 
Καλλιέργεια Pseudomonas OD=1 αναμιγνύεται σε ογκομετρική αναλογία 
1:9 με το αποστειρωμένο διάλυμα του αλγινικού. Το μίγμα αφήνεται υπό 
ανάδευση για 10 λεπτά, έτσι ώστε να επιτευχθεί ομοιόμορφη κατανομή των 
κυττάρων εντός του πολυμερούς. 
 
• Σχηματισμός σφαιριδίων 
Το μίγμα των κυττάρων με το πολυμερές εισάγεται στάγδην, με τη βοήθεια 
μιας σύριγγας, σε διάλυμα CaCl2 2-3% (w/v). Η διάμετρος του πόρου της 
σύριγγας είναι 1 mm ενώ το ύψος της σύριγγας είναι 20 cm από την 
επιφάνεια του διαλύματος του CaCl2. Αμέσως μετά την εισαγωγή της 
σταγόνας στο διάλυμα ασβεστίου παρατηρείται ο σχηματισμός του 
σφαιριδίου. Τα σφαιρίδια αφήνονται για μία ώρα ώστε να υποστούν την 
διαδικασία της σκλήρυνσης.  
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4 Μελέτη σταθερότητας των σφαιριδίων κατά την εισαγωγή τους 
σε ρυθμιστικά μέσα  

 
Ποσότητα 5g σφαιριδίων εισάγεται σε μια σειρά από ρυθμιστικά 

διαλύματα pH=7.5 όγκου 30ml. Τα ρυθμιστικά μέσα που δοκιμάστηκαν 
ήταν τα εξής: 50 mM Mes, 50 mM Hepes, 50 mM Τris ultra, MSM62, SW62 
καθώς επίσης και το θρεπτικό Μ9R. Τα σφαιρίδια αφήνονται για μια 
εβδομάδα υπό ήπια ανάδευση ώστε να διαπιστωθεί η σταθερότητα τους στο 
κάθε ρυθμιστικό μέσο. 
 
 

5 Συνεχής κύκλοι προσθήκης και κατανάλωσης φαινόλης από 
ακινητοποιημένα κύτταρα 

 
Σφαιρίδια τα οποία μόλις έχουν παρασκευαστεί και υποστεί την 

διαδικασία της σκλήρυνσης, υφίστανται συνεχείς εκπλύσεις με 
αποστειρωμένο νερό έτσι ώστε να απομακρυνθεί το ελεύθερο CaCl2 καθώς 
και τα αδέσμευτα κύτταρα από το αλγινικό. Έπειτα τα σφαιρίδια 
μεταφέρονται σε αποστειρωμένη κωνική φιάλη η οποία περιέχει 50 ml 
διαλύματος 50 mM Mes pH=7.5, το οποίο επιλέχθηκε λόγω της 
σταθερότητας του. Τέλος γίνεται προθήκη 100μl φαινόλης συγκέντρωσης 
0.5Μ. Η κωνική φιάλη τοποθετείται σε θάλαμο θερμοκρασίας 36 oC. 

Η παρατήρηση της κατανάλωσης φαινόλης γίνεται φασματοσκοπικά 
στην περιοχή του υπεριώδους. Όταν διαπιστωθεί η κατανάλωση αυτής 
επαναλαμβάνονται οι εκπλύσεις και η μεταφορά των σφαιριδίων σε νέα 
κωνική που περιέχει διάλυμα Mes και φαινόλης ίδιας συγκέντρωσης. 

 
 

6 Φασματοσκοπία υπεριώδους – Φαινόλη 
 

 Οι αρωματικοί δακτύλιοι ανιχνεύονται εύκολα με την φασματοσκοπία 
υπεριώδους, επειδή περιλαμβάνουν ένα συζυγιακό ηλεκτρονικό σύστημα π. 
Γενικά οι αρωματικές ενώσεις εμφανίζουν μια σειρά ταινιών με αρκετά 
έντονη απορρόφηση κοντά στα 205 nm και μια λιγότερο έντονη 
απορρόφηση στην περιοχή 255-275 nm. Η παρουσία αυτών των ταινιών στο 
φάσμα υπεριώδους θεωρείται ασφαλής ένδειξη ύπαρξης αρωματικού 
δακτυλίου. Συγκεκριμένα η φαινόλη εμφανίζει μια χαρακτηριστική 
απορρόφηση στα 270 nm, το οποίο μας επιτρέπει την παρακολούθηση του 
ρυθμού κατανάλωσης από τα ακινητοποιημένα κύτταρα. Με την 
φασματοσκοπία υπεριώδους μπορεί επίσης να ανιχνευτεί και η 2-
υδροξυμουκονική ημιαλδευδη (HMSA) στα 375nm, η οποία παράγεται κατά 
την διάσπαση της φαινόλης. 
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 Στο φάσμα που ακολουθεί παρουσιάζεται το φάσμα απορρόφησης της 
φαινόλης: 

 
Εικόνα 2 Φάσμα απορρόφησης της φαινόλης από 200 έως 300nm63. 

 
  

7 Διάσπαση σφαιριδίων αλγινικού ασβεστίου 
 

Τα παγιδευμένα κύτταρα μπορούν εύκολα να απελευθερωθούν, 
έπειτα από μια επαναδιάλυση των σφαιριδίων γέλης. Αυτό επιτυγχάνεται με 
εισαγωγή των σφαιριδίων σε διάλυμα φωσφορικών ή κιτρικών, τα οποία θα 
ελίξουν το ασβέστιο από τα σφαιρίδια της γέλης (2% mM Na+ citrate ή 
διάλυμα φωσφορικών pH=7). Εν προκειμένω, 1g σφαιριδίων εισάγεται σε 
20 ml citrate 2%. Στη συνέχεια το σύστημα αφήνεται για περίπου 10 λεπτά 
υπό έντονη ανάδευση.  

 
 

8 Καταμέτρηση ακινητοποιημένων βακτηρίων στα σφαιρίδια 
 

Η διαπίστωση του συνολικού αριθμού βακτηρίων, τα οποία έχουν 
ακινητοποιηθεί στα σφαιρίδια της γέλης πραγματοποιείται με επίστρωση 
των κυττάρων σε τριβλία με θρεπτικό μέσο LB. Συγκεκριμένα τα κύτταρα 
που ελευθερώνονται από τα σφαιρίδια (έπειτα από τη διάσπαση των 
σφαιριδίων), υφίστανται άμεσα διαδοχικές αραιώσεις, και στη συνέχεια 
απλώνονται σε πιάτα χρησιμοποιώντας γυάλινη κεκαμμένη ράβδο. Στη 
συνέχεια τα τριβλία επωάζονται στους 37οC για 24 ώρες. Τέλος η 

 37



καταμέτρηση των αποικιών θα μας δώσει των αριθμό των αποικιών που 
σχηματίζονται ανά γραμμάριο σφαιριδίου cfu/g (colony forming units). 
 
 

9 Καταμέτρηση ελεύθερων βακτηρίων στο αιώρημα των σφαιριδίων  
 

Η εκτίμηση των βακτηρίων που ελευθερώνονται από τα σφαιρίδια και 
πιθανώς αναπαράγονται στο ρυθμιστικό μέσο πραγματοποιείται με       
διαδοχικές αραιώσεις και επίστρωση σε τριβλία θρεπτικού μέσου LB. 
 
 
10 Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM) 
 
 Για την παρατήρηση στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης, το 
παρασκεύασμα (σφαιρίδια αλγινικού οξέος) πρέπει να υποστεί την 
διαδικασία της ξήρανσης και επικάλυψης με Au-Pd, έτσι ώστε να γίνει 
αγώγιμο. Η προετοιμασία του δείγματος περιλαμβάνει: 
 
1. Μονιμοποίηση με 2% γλουταρική αλδεύδη, OsO4 και αφυδάτωση. 
2. Αντικατάσταση της αλκοόλης με  υγρό CO2 σε συσκευή ‘ξήρανσης   
 με τη μέθοδο του κρίσιμου σημείου’.  
3. Το υλικό τοποθετείται σε ειδικούς υποδοχείς και καλύπτεται με 
 στρώμα χρυσού παλαδίου πάχους 10-50nm. Μετά την κάλυψη το 
 δείγμα είναι έτοιμο για παρατήρηση στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 
 σάρωσης. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

1 Ακινητοποίηση του βακτηρίου Pseudomonas σε σφαιρίδια 
αλγινικού οξέος 

 
Το βακτήριο της Psudomonas ακινητοποιήθηκε σε σφαιρίδια 

αλγινικού ασβεστίου, αρχικής συγκέντρωσης αλγινικών: α) 2% και β) 3%. 
Σαν ρυθμιστικό μέσω επιλέχθηκε το Mes λόγω της αυξημένης 
σταθερότητας των σφαιριδίων σε σύγκριση με τα άλλα ρυθμιστικά που 
εξετάστηκαν.   

 
 

2 Συνεχής κύκλοι προσθήκης και κατανάλωσης φαινόλης από 
ακινητοποιημένα κύτταρα σε 2% αλγινικού 

 
 Στα φάσματα που ακολουθούν εμφανίζεται ο ρυθμός κατανάλωσης 
της φαινόλης από σφαιρίδια αλγινικών αρχικής συγκέντρωσης 2%. 
Συγκεκριμένα παρατηρείται η μείωση της απορρόφησης της 
χαρακτηριστικής κορυφής της φαινόλης, σε μήκος κύματος 270 nm, σε 
συνάρτηση με το χρόνο. 
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Σφαιριδια 2% σε Mes pH=7.5 (1o κυκλο)

A
bs

ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (nm)

 50 μl 0.5 M φαινολη (τυφλο)
 1 ΜΕΡΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ
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ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (nm)

 100 μl φαινολη 0,5 M (τυφλο)
 6 ΩΡΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ
 1 ΜΕΡΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ
 3 ΜΕΡΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ
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Σφαιρδια 2% σε Mes pH=7.5 (3o κυκλο)
 100 μl φαινολη 0,5 M (τυφλο)
 4 ΩΡΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ
 1 ΜΕΡΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ
 1.5 ΜΕΡΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ
 2 ΜΕΡΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ
 2.5 ΜΕΡΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ
 3 ΜΕΡΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ

Ab
s

ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (nm)
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 1 ΜΕΡΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ 
 3 ΜΕΡΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ
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200 250 300 350 400 450 500

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0
 100 μl φαινολη 0,5 M (τυφλο)
 1 ΜΕΡΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ
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 2 ΜΕΡΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ
 3 ΜΕΡΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ
 4 ΜΕΡΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ
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Σφαιριδια 2% σε Mes pH=7.5 (5o κυκλο)
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Σφαιριδια 2% σε Mes pH=7.5 (6o κυκλο)

 100 μl Φαινολη 0,5 M (τυφλο)
 6 ΩΡΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ
 1 ΜΕΡΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ
 2 ΜΕΡΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ
 3 ΜΕΡΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ
 4 ΜΕΡΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ
 7 ΜΕΡΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ

A
bs

ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (nm)

 
 
 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω φάσματα, κατά την διάρκεια των 
τεσσάρων πρώτων κύκλων η φαινόλη καταναλώνεται εντός 3 ημερών, με 
ένα ρυθμό 16,7 μmol/day. Από τον πέμπτο κύκλο αρχίζει να μειώνεται ο 
ρυθμός κατανάλωσης της φαινόλης όπου και τερματίζεται κατά τον έκτο 
κύκλο.  

Στα φάσματα δεν ανιχνεύεται η 2-υδροξυμουκονική ημιαλδευδη 
(HMSA) σε μήκος κύματος 375nm. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην ταχεία 
μετατροπή της σε 2-πεντ-4-ικό οξύ και στη συνέχεια σε ακέτυλο-CoA. 

Ένα σημαντικό ποσοστό φαινόλης καταναλώνεται από βακτήρια τα 
οποία έχουν ελευθερωθεί από τα σφαιρίδια. Όταν εκτιμήθηκαν τα βακτήρια 
στο αιώρημα των σφαιριδίων ήταν της τάξης των 104, 105 και 106 cfu/ml 
μετά από μια, δυο και τρεις μέρες αντίστοιχα από την προσθήκη φαινόλης 
στα σφαιρίδια.  

Παρατηρείται δηλαδή μια ελεγχόμενη απελευθέρωση βακτηρίων από 
τα σφαιρίδια του αλγινικού, η οποία επαναλαμβάνεται σε κάθε κύκλο 
αποικοδόμησης φαινόλης. 

Ένας λόγος της απελευθέρωσης κυττάρων από τα σφαιρίδια οφείλεται 
στην εξής διαδικασία: στο εσωτερικό των σφαιριδίων, τα βακτήρια 
αναπτύσσονται μόνο στην εξωτερική στιβάδα, καθώς αυτά σχηματίζουν 
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μικροαποικίες62. Από εκεί μπορούν πολύ εύκολα να ‘αποδράσουν’ από το 
δίκτυο του πολυμερούς και να διαφύγουν στο αιώρημα των σφαιριδίων. 

Για τον περιορισμό της απελευθέρωσης κυττάρων στο διάλυμα 
δοκιμάστηκε η αύξηση της αρχικής συγκέντρωσης πολυμερούς σε 3%. 

 
3 Συνεχής κύκλοι προσθήκης και κατανάλωσης φαινόλης από 

ακινητοποιημένα κύτταρα σε 3% αλγινικού 
 

 Στα φάσματα που ακολουθούν φαίνεται η μείωση της απορρόφησης 
της φαινόλης, κατά την διάσπαση της από σφαιρίδια αλγινικού αρχικής 
συγκέντρωσης 3%. Η αύξηση της συγκέντρωσης του αλγινικού από 2% σε 
3% δεν επηρεάζει ιδιαίτερα τον ρυθμό κατανάλωσης της φαινόλης. 
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Σφαιριδια 3% σε Mes pH=7.5 (1o κυκλο)

 100 μl φαινολη 0,5 M (τυφλο)
 1 ΜΕΡΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ 
 2 ΜΕΡΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ
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Σφαιριδια 3% σε Mes pH=7.5 (2o κυκλο)

 100 μl Φαινολη 0,5 M (τυφλο)
 1 ΜΕΡΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ 
 2 ΜΕΡΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ
 3 ΜΕΡΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ
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 1 ΜΕΡΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ 
 2 ΜΕΡΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ
 4 ΜΕΡΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ
 5 ΜΕΡΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ
 6 ΜΕΡΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ
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Σφαιριδια 3% σε Mes pH=7.5 (5o κυκλο)
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 3 ΜΕΡΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ
 4 ΜΕΡΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ

Σφαιριδια 3% σε Mes pH=7.5 (6o κυκλο)
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 Ομοίως, στην περίπτωση των σφαιριδίων αλγινικού 3% η φαινόλη 
εντός 3 ημερών διασπάται. Από τον τέταρτο κύκλο ωστόσο αρχίζει να 
μειώνεται η δραστικότητα του βακτηρίου, έως ότου δεν παρατηρείται 
αποικοδόμηση κατά την διάρκεια του έκτου κύκλου. 
 Τα επίπεδα των βακτηρίων στο αιώρημα βρέθηκαν να είναι ανάλογα 
με αυτά των κυττάρων που είχαν ακινητοποιηθεί σε σφαιρίδια αλγινικού 
αρχικής συγκέντρωσης 2%. 

 
4 Κύκλοι αποικοδόμησης φαινόλης από σφαιρίδια αλγινικού 3% 

σε Η2Ο  
 

Για τον περιορισμό της ανάπτυξης των ελεύθερων βακτηρίων 
χρησιμοποιήθηκε το νερό σαν μέσο εναιώρησης των σφαιριδίων. Μέσο το 
οποίο είναι απαλλαγμένο από νιτρικά και αποτρέπει την ανάπτυξη των 
κυττάρων64.  

Ο περιορισμός της αναπαραγωγής της Pseudomonas θα μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί και με κάποιο βακτηριοστατικό φάρμακο. Πράγμα αρκετά 
δύσκολο, λόγω της ανθεκτικότητας της Pseudomonas στα αντιβιοτικά. 

Στα φάσματα που ακολουθούν παρατηρείται η κατανάλωση της 
φαινόλης, μέσω της μείωσης της απορρόφησης της φαινόλης στα 270nm.  
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 Όπως φαίνεται από τα παραπάνω φάσματα, κατά την διάρκεια των 
τριών πρώτων κύκλων η φαινόλη καταναλώνεται εντός 4 ημερών, με ρυθμό 
κατανάλωσης 12.5 μmol/day. Στον τέταρτο κύκλο όμως παρατηρείται 
τερματισμός της διάσπασης της φαινόλης. 
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 Ο αριθμός των κυττάρων, ο οποίος βρίσκεται στο αιώρημα των 
σφαιριδίων, δεν ξεπερνά τα 103 cfu/ml καθ’ όλη τη διάρκεια των κύκλων 
αποικοδόμησης. 
 

 
5 Αποικοδόμηση φαινόλης σε νερό από ελεύθερα κύτταρα 

 
Το φάσμα που ακολουθεί παρουσιάζει την διάσπαση φαινόλης από 
ελεύθερα κύτταρα Pseudomonas. 
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Από το παραπάνω φάσμα διαπιστώνουμε ότι τα ελεύθερα κύτταρα 

δεν έχουν την ικανότητα να διασπάσουν πλήρως την φαινόλη σε νερό, 
απουσία θρεπτικών στοιχείων. Συγκεκριμένα μετά την πάροδο 5 ημερών ο 
αριθμός των κυττάρων δεν ξεπερνούσε τα 5⋅102 cells/ml. 

Μια εξήγηση για το παραπάνω μπορεί να κρύβεται στην τοξικότητα 
της φαινόλης. Εξαιτίας της έλλειψης θρεπτικών ουσιών ο αριθμός των 
κυττάρων που πολλαπλασιάζεται ίσως να παραμένει κατά πολύ μικρότερος 
από τον αριθμό των κυττάρων που πεθαίνουν λόγω της τοξικότητας της 
φαινόλης.  

Το γεγονός όμως ότι τα βακτήρια που είναι ακινητοποιημένα, 
προστατεύονται από την τοξικότητα της φαινόλης, συγχέει περισσότερα τα 
πράγματα. Μια σαφής απάντηση δεν μπορεί να δοθεί, ίσως όμως αυτή η 
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συμπεριφορά να οφείλεται στην προστασία των μικροοργανισμών από τα 
σφαιρίδια του αλγινικού ασβεστίου και τις μικροαποικίες που σχηματίζονται 
στα σφαιρίδια. Με το σχηματισμό πολλών αποικιών στο ‘χείλος’ των 
σφαιριδίων, δημιουργείται ένα εμπόδιο στην διάχυση της φαινόλης προς το 
εσωτερικό των σφαιριδίων. Αυτό το εμπόδιο ίσως να προστατεύει τα 
βακτήρια από την τοξική επίδραση της φαινόλης65. 
 
 

6 Μελέτη του χρόνου επιβίωσης των ακινητοποιημένων κυττάρων σε 
σφαιρίδια αλγινικού ασβεστίου 

 
 Στα γραφήματα που ακολουθούν εμφανίζεται το πλήθος των 
ακινητοποιημένων κυττάρων σε συνάρτηση με τον χρόνο ακινητοποίησης 
α) σε σφαιρίδια αλγινικού αρχικής συγκέντρωσης 2% σε διάλυμα 
εναιώρησης Mes, β) σε σφαιρίδια αλγινικού αρχικής συγκέντρωσης 3% σε 
διάλυμα Mes και γ) σε σφαιρίδια αλγινικού αρχικής συγκέντρωσης 3% σε 
Η2Ο. 
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 Ο πληθυσμός των βακτηρίων Pseudomonas, τα οποία έχουν 
ακινητοποιηθεί σε σφαιρίδια αλγινικού 2%, παρουσιάζει μια δραστική 
μείωση κατά την διάρκεια της πρώτης εβδομάδας, η οποία ακολουθείται 
από μια σταδιακή μείωση, που διαρκεί περίπου 20 ημέρες και οδηγεί στη 
σχεδόν πλήρης εξάλειψη αυτών. Συγκεκριμένα ο αριθμός τους μειώνεται 
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στο μισό μετά την πάροδο 7 ημερών, ενώ μετά από περίπου 15 μέρες έχει 
επιζήσει το 20% των αρχικά ακινητοποιημένων κυττάρων.   
 Η μείωση του αριθμού των κυττάρων, που είναι ακινητοποιημένα στα 
σφαιρίδια πιθανόν να οφείλεται στη θνησιμότητα των κυττάρων και στην 
απελευθέρωση των βακτηρίων στο αιώρημα των σφαιριδίων. 
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 Ανάλογη είναι και η εικόνα των κυττάρων που έχουν ακινητοποιηθεί 
σε σφαιρίδια αλγινικολυ αρχικής συγκέντρωσης 3% και τα οποία έχουν σαν 
ρυθμιστικό μέσο διάλυμα Mes. Κατά το διάστημα των πρώτων 10 ημερών 
διαπιστώνεται μια ταχεία μείωση του αριθμού των κυττάρων και 
ακολουθείται από μια σταθερή μείωση αυτών. Ο αριθμός των 
ακινητοποιημένων κυττάρων  μειώνεται στο μισό μετά από 8 ημέρες και στο 
20% έπειτα από περίπου 17 ημέρες. 
 Συγκρίνοντας το γράφημα των σφαιριδίων 3% με αυτό των 
σφαιριδίων 2% παρατηρείται στην πρώτη περίπτωση μια οριακή μείωση του 
χρόνου ζωής των βακτηρίων μέσα στα σφαιρίδια. Πιθανότατα η αύξηση της 
συγκέντρωσης του αλγινικού, να μην επιτρέπει την διάχυση οξυγόνου και 
φαινόλης στα βακτήρια με αποτέλεσμα την μείωση του χρόνου ζωής αυτών. 
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Όταν επιλέχθηκε σαν μέσον εναιώρησης των σφαιριδίων το Η2Ο αντί 
του διαλύματος Mes, διαπιστώθηκε σε μεγάλο βαθμό μείωση του χρόνου 
επιβίωσης των βακτηρίων εντός των σφαιριδίων αλγινικού. Η μείωση ήταν 
δραστική για τις πρώτες 10 ημέρες, σχεδόν το 70% των κυττάρων απεβίωσε, 
ενώ οι επόμενες 10 ημέρες που ακολούθησαν οδήγησαν στην πλήρη 
εξάλειψη αυτών. 

Η προβλεπόμενη αυτή μείωση του χρόνου ζωής των κυττάρων 
οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην έλλειψη θρεπτικών ουσιών του μέσου, 
όπως νιτρικών και θειικών, απαραίτητης για την επιβίωση των κυττάρων.     
  
 
7 Λήψη φωτογραφιών με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης 
 
 Φωτογραφίες ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης έδειξαν ότι η 
επιφάνεια των σφαιριδίων είναι αρκετά ομοιόμορφη. Επίσης εμφανίζονται 
ρηχές αύλακες κάθε 10-15 nm και μερικές κοιλότητες κατά μήκος της 
επιφάνεια των σφαιριδίων. Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται η επιφάνεια 
ενός ολόκληρου σφαιριδίου αλγινικού ασβεστίου. 
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Εικόνα 3 Φωτογραφία SEM ενός ολόκληρου σφαιριδίου αλγινικού ασβεστίου 

 
 

Ο πυρήνας των σφαιριδίων φαίνεται να είναι λιγότερο 
πακεταρισμένος σε σχέση με την περιφέρεια των σφαιριδίων, λόγω του 
ταχύτερου σχηματισμού της γέλης στην εξωτερική στιβάδα. Στην εικόνα 
που ακολουθεί εμφανίζεται το εσωτερικό ενός σφαιριδίου. 

 

 
Εικόνα 4 Φωτογραφία SEM του εσωτερικού ενός σφαιριδίου αλγινικού ασβεστίου 

 
 

Τέλος, με την ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM) 
παρατηρήθηκε ότι τα βακτήρια της Pseudomonas ήταν τυχαία 
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κατανεμημένα εντός του δικτύου της υδρογέλης. Στις εικόνες SEM που 
ακολουθούν εμφανίζονται ακινητοποιημένα βακτήρια στο εσωτερικό των 
σφαιριδίων. 
 
 

 
Εικόνα 5 Φωτογραφία SEM του εσωτερικού ενός σφαιριδίου αλγινικού ασβεστίου, στο οποίο 

παρατηρούνται ακινητοποιημένα βακτήρια. 
 
 

 
Εικόνα 6 Φωτογραφία SEM ενός ακινητοποιημένου βακτηρίου στο εσωτερικό ενός σφαιριδίου 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 Το βακτήριο Pseudomonas sp strain phDV1 ακινητοποιήθηκε 
επιτυχώς σε σφαιρίδια αλγινικού οξέος. Η ακινητοποίηση επιτεύχθηκε σε 
δύο διαφορετικές αρχικές συγκεντρώσεις αλγινικού, 2 και 3%. Αρχικώς σαν 
ρυθμιστικό μέσο επιλέχθηκε υδατικό διάλυμα του αντιδραστηρίου Mes. 
 Τα σφαιρίδια, εντός των οποίων είχαν ακινητοποιηθεί τα βακτήρια, 
εισήχθησαν σε ρυθμιστικό διάλυμα που περιείχε φαινόλη. Παρατηρήθηκε 
διάσπαση αυτής, οπότε και πραγματοποιήθηκαν συνεχής κύκλοι προσθήκης 
και κατανάλωσης φαινόλης. Τόσο τα σφαιρίδια 2% όσο και αυτά με αρχική 
συγκέντρωση 3%, σε αιώρημα Mes, διασπούσαν την φαινόλη με ένα ρυθμό 
16.7 μmol/day. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 5 επιτυχείς κύκλοι 
αποικοδόμησης φαινόλης. 
 Κατά την διάρκεια των κύκλων κατανάλωσης της φαινόλης 
παρατηρήθηκε απελευθέρωση βακτηρίων από τα σφαιρίδια και ανάπτυξη 
αυτών στο ρυθμιστικό μέσο που βρίσκονταν τα σφαιρίδια. Η ανάπτυξη αυτή 
έφτανε τα 106 cells/ml έπειτα από 3 ημέρες από την προσθήκη της φαινόλης. 
 Τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν ότι τα σφαιρίδια αλγινικού 
έχουν μια πολύ καλή ‘δυναμική’ για ελεγχόμενη μακράς περιόδου 
απελευθέρωση βακτηρίων. 
 Για τον περιορισμό της ανάπτυξης των βακτηρίων στο ρυθμιστικό 
μέσο επιλέχθηκε σαν αιώρημα το νερό. Μετά από αυτή την τροποποίηση ο 
ρυθμός κατανάλωσης μειώθηκε στα 12.5 μmol/day. Επίσης οι κύκλοι 
κατανάλωσης μειώθηκαν στους τρεις. Παράλληλα παρατηρήθηκε ότι 
ελεύθερα βακτήρια δεν είχαν την ικανότητα να διασπούν φαινόλη σε νερό. 
 Τέλος, διαπιστώθηκε ότι η ακινητοποίηση βακτηρίων σε σφαιρίδια 
προσφέρει σε μεγάλο βαθμό αύξηση του χρόνου ζωής, σε σύγκριση με αυτό 
των ελεύθερων βακτηρίων. Ο χρόνος ζωής αυξάνεται ακόμα περισσότερο 
όταν τα ακινητοποιημένα σε σφαιρίδια βακτήρια βρίσκονται σε διάλυμα 
MES παρά σε H2O.  
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