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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
  Για να αντιμετωπισθούν τα σημαντικά προβλήματα ρύπανσης που προκαλούν τα 

υγρά απόβλητα ελαιουργείων στους υδάτινους και χερσαίους αποδέκτες,  

χρησιμοποιούνται διάφορες μεθοδολογικές και τεχνολογικές προσεγγίσεις. Οι 

μύκητες αποτελούν την κύρια ομάδα μικροοργανισμών για τη μείωση της ρυπαντικής 

δράσης των φαινολικών ουσιών των υγρών αποβλήτων ελαιουργείων, ώστε να 

καταστούν απευθείας ένα περιβαλλοντικά αποδεκτό προϊόν ή να προετοιμασθούν για 

περαιτέρω φυσικοχημικούς ή βιολογικούς χειρισμούς. Σχετικά πρόσφατα άρχισαν να 

χρησιμοποιούνται ευρέως,  σε περιβαλλοντικές και βιοτεχνολογικές εφαρμογές, είδη 

βασιδιομυκήτων που προκαλούν λευκές σήψεις (white-rot fungi). Το ενζυμικό τους 

σύστημα είναι κατά βάση οξειδωτικό, μη εξεικευμένο και περιλαμβάνει ένζυμα όπως 

η λιγνινάση, η υπεροξειδάση του μαγγανίου και η λακκάση. Ειδικότερα, ως 

υποστρώματα χρησιμοποιούνται τα φαινολικά συστατικά των λιόζουμων, τα οποία 

αποπολυμερίζουν διασπώντας τους αρωματικούς δακτυλίους, οδηγώντας στην 

ανοργανοποίησή τους.  Το γένος Pleurotus που έχει χρησιμοποιηθεί αρκετά από 

διάφορους ερευνητές, χρησιμοποιήθηκε και στην παρούσα μελέτη. Οι μύκητες του 

γένους Pleurotus διαθέτοντας έναν ιδιαίτερα αποδοτικό ενζυμικό μηχανισμό 

αποδόμησης των φαινολικών που περιέχονται στα λιόζουμα, μειώνουν σημαντικά το 

οργανικό φορτίο τους ενώ παράλληλα προκαλούν τον αποχρωματισμό τους. Οι 

διαφορετικές συμπεριφορές που παρατηρήθηκαν στα επίπεδα του είδους αλλά και του 

στελέχους όσον αφορά τις δυνατότητες αποτοξικοποίησης, υποδεικνύουν την 

πολυπλοκότητα των ενζυμικών μηχανισμών και βιολογικών παραμέτρων που 

εμπλέκονται.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 5



ABSTRACT 

 
     In order to face the major pollution caused by the olive mill wastewater(OMW) 

when they  are deposited in soil or water, many approaches are used. The fungi 

constitute the main group of microorganisms which have been used for the reduction 

of the phenolic load of OMW, so that it can become an environmentally acceptable 

effluent for discharge into stream or soil acceptors or for further physicochemical or 

biological treatments. Recently, ”white-rot fungi”have been used for the biotreatment 

of OMW with success. Their enzymic system is basically oxidative and includes non-

specialised enzymes such as ligninase, manganese-dependent peroxidase and laccase. 

These enzymes use the phenolic compounds in OMW as substrates and accomplish 

their depolymerization by attacking and disrupting the aromatic rings. The edible 

mushroom Pleurotus, which belong to the white-rot group, was evaluated in the 

present study. The fungi of the genus Pleurotus were particularly effective in enzymic 

biodegradation of the OMW phenolics and reducing significantly its organic load, 

while in parallel discolorizing the waste. The ability of different isolates to detoxify 

OMW varied considerably at the species and strain levels, indicating complexicity of 

the enzymic mechanisms and the biological parameters involved.      
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1 Γενικά 
 
 
   Τα ελαιόδενδρα παίζουν ένα ζωτικό ρόλο στην οικονομία, οικολογία και κοινωνική 

ζωή των Μεσογειακών χωρών, όπου καλλιεργούνται περίπου 8, 451, 533 εκτάρια που 

αντιστοιχούν στο 98% της παγκόσμιας καλλιέργειας ελιάς [Zervakis et al., 1996].  

   Η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα έχουν περίπου το 75% της παγκόσμιας 

παραγωγής (ήτοι 2,5 εκατ. τόνοι) ενώ το υπόλοιπο της παραγωγής προέρχεται από 

Πορτογαλία, Γαλλία, Βόρεια Αφρική, Τουρκία, Μέση Ανατολή, Αργεντινή, Η.Π.Α.  

και Αυστραλία. (IOOC 2000).  

   Στο παρελθόν η επεξεργασία του ελαιολάδου γινόταν κυρίως από πιεστικά 

ελαιοτριβεία, τα οποία βασίζονταν στη μηχανική έκθλιψη του ελαιοκάρπου 

ακολουθούμενη από εκχύλιση με πίεση, ωστόσο η εντατικοποίηση της παραγωγής 

οδήγησε στην εγκατάσταση περισσότερο αποδοτικών και μεγαλύτερης 

δυναμικότητας φυγοκεντρικών ελαιοτριβείων.  

   Σήμερα υπάρχουν δύο βασικές τεχνολογίες εξαγωγής ελαιολάδου, οι οποίες 

εφαρμόζουν μηχανική έκθλιψη-ομογενοποίηση, που ακολουθείται από φυγοκεντρικό 

διαχωρισμό παραλαβής ‘δύο φάσεων’ ή ‘τριών φάσεων’. 

   Από τα ελαιουργεία τριών φάσεων παράγονται τεράστιες ποσότητες υγρών 

αποβλήτων (ΥΑΕ) που μόνο στην περιοχή της Μεσογείου ξεπερνούν τα 10 Μm3/έτος 

μέσα σε μια περίοδο 2-4 μηνών (Νοέμβριος-Φεβρουάριος) [Fiestas, et al., 1996]. Για 

κάθε λίτρο ελαιολάδου που παράγεται με φυγοκεντρικό διαχωρισμό παραλαβής 

‘τριών φάσεων’, εξάγονται 2.5 λίτρα αποβλήτου [Borja et al., 1992]. 

  Έτσι δημιουργείται ένα μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα, το οποίο θα μπορούσε 

περίπου να συγκριθεί με τη ρυπαντική δράση των αποβλήτων που προκύπτουν από 

ένα πληθυσμό 20 εκατ.  κατοίκων. Σε αντίθεση με τα επικρατέστερα φυγοκεντρικά 

συστήματα τριών φάσεων, τα φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία δύο φάσεων παράγουν 

μικρές ποσότητες ΥΑΕ.  

  Αντιθέτως παράγουν μεγάλες ποσότητες μιας παχύρευστης πούλπας 

(ελαιοπυρηνόλυμα), το οποίο παραμένει ανεκμετάλλευτο εξαιτίας των φυσικο- 

χημικών και βιοτοξικών του ιδιοτήτων.  
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 1.2 Τα υγρά απόβλητα ελαιουργείων (ΥΑΕ) 
 
 

1.2.1 Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά  

 

   Τα ΥΑΕ είναι σκούρα, φαιά υγρά,  με χαρακτηριστική οσμή, όξινο pH (4.5-5.5), 

πολύπλοκο οξειδοαναγωγικό σύστημα (αγωγιμότητα: 8,000-16,000 μs), υψηλή 

ρυθμιστική ικανότητα, επιφανειακή τάση και σταθερότητα. Επιπρόσθετα περιέχουν 

μεγάλες ποσότητες διαλυμένων στερεών και υψηλές συγκεντρώσεις πολυαρωματικών 

συστατικών τα οποία θεωρούνται κυρίως υπεύθυνα(μαζί με τα λιπαρά και πτητικά 

οξέα) για την υψηλή φυτοτοξικότητα αλλά και τις ισχυρές αντιμικροβιακές ιδιότητες 

των ΥΑΕ [Perez et al., 1986] 

  Τα κυριότερα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των Υγρών αποβλήτων ελαιουργείων 

δίνονται στον παρακάτω πίνακα [Tsioulpas et al., 2002]: 

 

Παράμετρος Τιμή 
  
Νερό 83-92 %
Οργανικό κλάσμα 4-15 % 
Λίπη 0.03-1 %
Αζωτούχες ουσίες 1.2-2.4 %
Σάκχαρα 2-8 % 
Πολυαλκοόλες 0.5-1.5 %
Πηκτίνες και Ταννίνες 0.4-1.5 %
Οργανικά οξέα 0.5-1.5 %
Φαινολικά 0.3-0.8 %
Ανόργανο κλάσμα 1-1.8 % 

  

Πίνακας 1: Τα κυριότερα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των ΥΑΕ 

 

1.2.2 Βιοτοξικότητα 

 

   Επιπλέον τα ΥΑΕ παρουσιάζουν υψηλές τιμές για τις περισσότερες παραμέτρους 

ρύπανσης: BOD: 40,000-80,000 mg/l,   COD: 50,000-150,000 mg/l,   LD50: 8,7% 

(τοξικότητα για ψάρια), έτσι η απευθείας διάθεση σε φυσικούς αποδέκτες δεν 

επιτρέπεται. Προηγούμενες προσπάθειες για τη μείωση της ρυπαντικής δράσης των 

ΥΑΕ, οδήγησαν γενικώς σε περιορισμένη εφαρμογή εξαιτίας της τεχνικής τους 

πολυπλοκότητας, το υψηλό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας και της αποτυχίας 
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να μειωθεί το οργανικό φορτίο ώστε αυτά να διατεθούν στο περιβάλλον [Ehaliotis et 

al., 1999]. Ωστόσο η ανακύκλωση των ΥΑΕ σε γεωργικά εδάφη λόγω της φυτικής 

τους προέλευσης (σε αντίθεση με την εκτεταμένη επεξεργασία τους και τη διάθεση 

τους στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε υδατικούς αποδέκτες) είναι μια περιβαλλοντικά 

εύλογη και οικονομικώς πραγματοποιήσιμη λύση.  

   Έτσι απαιτείται η οργάνωση των ζωνών και του ρυθμού εφαρμογής, αφού στα 

μειονεκτήματα της μεθόδου περιλαμβάνεται ο κίνδυνος έκπλυσης σε αμμώδη και 

ρηχά εδάφη, προσωρινές φυτοτοξικές και αντιμικροβιακές επιδράσεις και 

ακινητοποίηση του αζώτου στο έδαφος. Προεπεξεργασία για τη μείωση του 

οργανικού φορτίου με την καθίζηση των στερεών ή με τη βιολογική επεξεργασία 

μπορεί να είναι ευεργετική, ιδίως σε περιοχές με υψηλή βροχόπτωση, όπου η 

εφαρμογή οργανικών υλικών σε συνδυασμό με το μακροχρόνιο κορεσμό σε νερό 

μπορεί να οδηγήσει σε αναερόβιες συνθήκες στο έδαφος και σε ασφυξία των ριζών 

των φυτών [Γ΄ Κοινοτ. Πλαίσιο Στήριξης].  

    Η μη ελεγχόμενη διάθεση των αποβλήτων των ελαιουργείων στο έδαφος, με ή 

χωρίς προσθήκη ασβέστου, αποτελεί επίσης μια άλλη εφαρμοζόμενη τακτική. Στην 

περίπτωση αυτή παρουσιάζονται προβλήματα φυτοτοξικότητας στις αγροτικές 

καλλιέργειες, λόγω των υψηλών συγκεντρώσεων αλάτων, της μεγάλης οξύτητας και 

της υψηλής συγκέντρωσης φαινολικών ουσιών, στις οποίες έχουν αποδοθεί 

φυτοτοξικές ιδιότητες. Ακόμα, η απ’ευθείας διάθεση των αποβλήτων αυτών στο 

έδαφος, μειώνει σημαντικά τη διαπερατότητά του από το νερό, ενώ έχουν 

παρατηρηθεί αντιμικροβιακές δράσεις στους μικροβιακούς πληθυσμούς του εδάφους, 

από κάποιες ουσίες που περιέχονται στα απόβλητα των ελαιουργείων.  

     Επίσης είναι πιθανή η ρύπανση κοντινών επιφανειακών ή υπογείων υδάτων, με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία υγειονομικών προβλημάτων σε παραπλήσιες περιοχές. 

Ακόμα η μεγάλη συγκέντρωση οργανικών και ανόργανων ουσιών στα απόβλητα 

δημιουργεί παρενέργειες σε ζωντανούς οργανισμούς, οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν 

το νερό στο οποίο έχουν απορριφθεί τα απόβλητα και στο οποίο οι τιμές των 

συγκεκριμένων ρυπαντών ουσιών έχουν ξεπεράσει τα φυσιολογικά όρια. Τέλος, τα 

ΥΑΕ προκαλούν ενοχλήσεις στους κατοίκους αστικών περιοχών, λόγω δυσάρεστων 

οσμών, συσσώρευση εντόμων ενώ προκαλούν και αισθητική υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος [Αγγελής Γ., 2000] 

         Η βιολογική αποτοξικοποίηση των ΥΑΕ έχει γίνει αποτελεσματική τόσο με τη 

χρήση βακτηρίων, όσο και ζυμών και νηματοειδών μυκήτων. Η in-situ βιοαποδόμηση 
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συνήθως επηρεάζεται από τη βιοαποκατάσταση κατά την οποία η φυσικοχημική 

φύση του εδάφους τροποποιείται και προάγει την αποδόμηση των ρυπαντικών ουσιών 

από ενδογενείς μικροοργανισμούς [Boopathy et al., 2000 ; Borazjani et al., 1998]. 

Εναλλακτικά, ένας γνωστός και ικανός να αποδομεί τους ρυπαντές μικροοργανισμός, 

μπορεί να εισαχθεί στο έδαφος για να διευκολύνει/επιταχύνει τις διαδικασίες 

αποτοξικοποίησης.  

  Η χρήση μυκήτων λευκής σήψης (Βασιδιομύκητες) έχει προσφάτως υιοθετηθεί για 

την αποδόμηση και την αξιοποίηση των ΥΑΕ μέσω του αποτελεσματικού 

μεταβολισμού πολυφαινολικών συστατικών, αποχρωματισμού και μείωσης του 

οργανικού φορτίου του [Martinari et al., 1996 ; Sayadi et al., 1992]. Οι μύκητες 

λευκής σήψης αναπτύσσονται φυσιολογικά σε ξύλο και εκκρίνουν ένα ή περισσότερα 

ένζυμα, απαραίτητα για την αποδόμηση της λιγνίνης. Αυτά είναι: δύο 

γλυκοσυλιωμένες υπεροξειδάσες που περιέχουν αίμη,  την υπεροξειδάση της λιγνίνης 

(LiP), την Μn-υπεροξειδάση (MnP) [Tien et al., 1983] και μια φαινολοξειδάση που 

περιέχει χαλκό, τη λακκάση (Lac) [Thurston, 1994]. Τα ένζυμα αυτά δεν είναι 

εντελώς εξειδικευμένα στα υποστρώματα στα οποία δρουν,  με αποτέλεσμα να είναι 

ικανά να μετατρέπουν ή να αποδομούν πλήρως μια μεγάλη ποικιλία από δύσκολα 

αποδομήσιμους οργανικούς ρυπαντές με δομικές ομοιότητες με τη λιγνίνη, 

συμπεριλαμβανομένων πολλών ξενοβιοτικών ουσιών π.χ. οργανοχλωριωμένα 

παράγωγα, πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs), πολυκυκλικοί αρωματικοί 

υδρογονάνθρακες (PAH), λύματα από λεύκανση χαρτιού, συνθετικές χρωστικές 

[Beaubette et al., 2000 ; Bumpus et al., 1993].  

   Πολλά από τα συστατικά των ΥΑΕ είναι ίδια ή πολύ παρόμοια με τα προϊόντα της 

ενζυματικής αποδόμησης της λιγνίνης από τα ένζυμα μυκήτων λευκής σήψης. Παρά 

το γεγονός ότι τα ένζυμα αυτά είναι αποτελεσματικοί μετατροπείς φαινολικών 

ουσιών και παραγώγων τους στις αντίστοιχες ο-κινόνες, αυτές και τα πολυμερή που 

δημιουργούνται  από αυτές στη συνέχεια,  παραμένουν αδιάσπαστες στα απόβλητα,  

επειδή δε μεταβολίζονται παραπέρα από τους μύκητες. Αντίθετα πολλές 

υδροξυλιωμένες αρωματικές ενώσεις των ΥΑΕ είναι υποστρώματα ενζυμικού 

μεταβολισμού από αερόβια βακτήρια και μπορούν να μετατραπούν σε προϊόντα 

υψηλής αξίας μέσω των βιοχημικών διαδικασιών μεταβολισμού φαινολικών ουσιών 

[Ribbons et al., 1984].  

     Ένας μεγάλος αριθμός ενδιαμέσων παραγώγων της αποδόμησης των ΥΑΕ από 

τους μύκητες, όπως κατεχόλες, κινόλες, είναι κατάλληλα για την ανάπτυξη 
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βακτηρίων, κάτι που σημαίνει ότι η αποτοξικοποίηση των ΥΑΕ θα μπορούσε 

περαιτέρω να ενισχυθεί με βακτηριακά στελέχη [Di Giola, 2001].  

    Εκτός από το θεμελιώδες ζήτημα της αποτοξικοποίησης των ΥΑΕ, τα απόβλητα 

των  ελαιοτριβείων έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν τη βάση για την παραγωγή 

μιας μεγάλης ποικιλίας προϊόντων όπως : λιπάσματα, βελτιωτικά εδάφους, μικροβια- 

κή πρωτεϊνη, βιοφαρμακευτικά προϊόντα, χημικά, βιοπολυμερή, προσθετικά 

τροφίμων,  ζωοτροφές και εδώδιμα μανιτάρια.    

 

1.2.3  Μέθοδοι διαχείρισης των ΥΑΕ 

 

    Τα έντονα δυσμενή περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργεί η ανεξέλεγκτη 

διάθεση των ΥΑΕ, έχουν αναγκάσει τις διάφορες ελαιοπαραγωγές χώρες να λάβουν 

μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Μεταξύ των μέτρων αυτών περιλαμβάνεται και η 

ενίσχυση των ερευνητικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν σε εξεύρεση μεθόδων για 

την αποτελεσματική διαχείριση των ΥΑΕ.  

    Οι μέθοδοι αυτοί από πλευρά σκοπιμότητας μπορούν να διακριθούν σε αυτές που 

στοχεύουν στη μείωση του ρυπαντικού φορτίου των αποβλήτων για να απορριφθούν 

κατόπιν στο περιβάλλον και σε αυτές που στοχεύουν στην παραλαβή χρήσιμων 

ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων από την επεξεργασία των αποβλήτων π.χ.  

χρωστικές ουσίες, μικροβιακή πρωτεΐνη για ζωοτροφές, βιοαέριο, εδαφοβελτιωτικά 

πρόσθετα (compost) κ. α.  

     Από άποψη μεθοδολογίας οι κυριότερες μέθοδοι επεξεργασίας που έχουν 

εφαρμοστεί για τα ΥΑΕ διακρίνονται σε: 

α) φυσικές-φυσικοχημικές (διήθηση, φυγοκέντριση, εξάτμιση, προσρόφηση, 

θρόμβωση-καθίζηση, επίπλευση, αντίστροφη ώσμωση, υγρή οξείδωση,  κ.α. ) 

β) χημικές (εξουδετέρωση, χλωρίωση, οξείδωση, ιονίζουσα ακτινοβολία,  κ.α. ) και 

γ) βιολογικές (αναερόβια-αερόβια χώνευση, βιολογική οξείδωση σε αεριζόμενες 

λίμνες, βιοφίλτρα, βιοδίσκοι, composting, κ.α. ) [Λυμπεράτος Γ., 2001] 

   Από τις παραπάνω μεθόδους,  οι φυσικοχημικές είναι ανεπαρκείς για τέτοιου είδους 

επιβαρυμένα απόβλητα, ενώ οι πιο σύγχρονες τεχνολογικά μέθοδοι (υπερδιήθηση, 

χρήση μεμβρανών) όπως και οι χημικές που θα έδιναν καλύτερα αποτελέσματα είναι 

αντιοικονομικές.  

    Όσον αφορά τις βιολογικές μεθόδους διακρίνονται με βάση την υπεύθυνη 

μικροβιακή χλωρίδα σε αερόβιες και αναερόβιες.  
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 1.2.4  Δυνατότητες αξιοποίησης των αποβλήτων ελαιουργείων 

 

    Λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας των αποβλήτων αυτών σε ανόργανες και 

οργανικές ουσίες, γίνονται συνεχώς προσπάθειες για όσο το δυνατό μεγαλύτερη και 

καλύτερη αξιοποίησή τους. Ορισμένοι από τους σκοπούς που χρησιμοποιούνται είναι 

[Εhaliotis et al., 1999 ; Zervakis & Balis, 1996]:                                                                                            

   α) για την παραγωγή χρωστικών από ανθοκυάνες,  φυσικών αντιοξειδωτικών 

(πολυφαινόλες), προϊόντων ζύμωσης (αλκοόλες) 

   β) για λίπανση, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε κάλιο, άζωτο, φώσφορο και 

μαγνήσιο, μετά από κατάλληλη επεξεργασία.  

   γ) για ενεργειακούς σκοπούς, παραγωγή καυσίμου (βιοαέριο) μετά από αναερόβια 

μικροβιακή ζύμωση.  

   δ) χρήση του πυρηνόξυλου σαν καύσιμη ύλη 

   ε) για παραγωγή μικροβιακής βιομάζας μετά από αερόβια ζύμωση σε 

βιοαντιδραστήρες. Η παραγόμενη βιομάζα είναι πλούσια σε μονοκυτταρική πρωτεϊνη 

και είναι δυνατό να αποτελέσει κατάλληλο πρόσθετο για ζωοτροφή.  

   ζ) ως βελτιωτικό εδάφους με βιοσταθεροποίηση (composting) των στερεών 

συστατικών των αποβλήτων και των ιζημάτων που προκύπτουν στις διάφορες φάσεις 

κατεργασίας τους.  

 

1.3 Αντικείμενο και στόχοι της εργασίας 

 

    Ο  στόχος της παρούσας εργασίας είναι η συγκριτική αξιολόγηση 4 ειδών μυκήτων 

λευκής σήψης του γένους Pleurotus στη μείωση του φαινολικού φορτίου των υγρών 

αποβλήτων ελαιουργείων. Η συγκριτική αυτή αξιολόγηση γίνεται με την 

πραγματοποίηση στερεών και υγρών καλλιεργειών αποβλήτου ελαιουργείου στις 

οποίες αναπτύσσονται οι εν λόγω μύκητες. 

   Αρχικά γίνεται χαρακτηρισμός του αποβλήτου ελαιουργείου, μετρώντας κάποιες 

χαρακτηριστικές παραμέτρους, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η επίδραση του 

μύκητα στη συγκεκριμένη παράμετρο. 

    Στη συνέχεια πραγματοποιούνται οι στερεές και κατόπιν οι υγρές καλλιέργειες των 

μυκήτων, ώστε από αυτές να επιλεγεί το στέλεχος του μύκητα που θα εμφανίσει το 

μεγαλύτερο ποσοστό αποδόμησης  των φαινολικών ενώσεων του αποβλήτου. 

 14



   Χρησιμοποιείται κατόπιν το στέλεχος του μύκητα που προκάλεσε το μεγαλύτερο 

ποσοστό αποδόμησης  των φαινολικών ενώσεων του αποβλήτου, για να προσδιο- 

ριστούν οι διαφοροποιήσεις που προκαλεί σε κάποια βασικά χαρακτηριστικά του 

αποβλήτου. Η σύγκριση των χαρακτηριστικών αυτών του αποβλήτου με αυτά της 

βιβλιογραφίας, δίνει ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τη χρήση των μυκήτων λευκής 

σήψης στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων ελαιουργείων. 

   Επιπλέον μελετάται ξεχωριστά η αποτελεσματικότητα του μύκητα Rhizopus 

Stolonifer στην απομάκρυνση των στερεών συστατικών του αποβλήτου που 

δυσχεραίνουν τη διαχείρισή του αποβλήτου λόγω της μεγάλης περιεκτικότητάς του 

σε αυτά. 
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2.  ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΕΣ 
 
2.1 Δομή-Βιοσύνθεση-Ιδιότητες 
 
       Φαινόλες ή αρενόλες ονομάζονται τα υδροξυβενζολικά παράγωγα, με το –ΟΗ 

ενωμένο στο βενζολικό δακτύλιο.  

 

 

 
                                         Σχ. 1 Δομή φαινόλης 

 

     Ο όρος φαινόλη χρησιμοποιείται για την ονομασία μιας ευρύτερης κατηγορίας 

ενώσεων, ενώ ο όρος πολυφαινόλη αναφέρεται σε οργανικές ενώσεις που το μόριό 

τους περιλαμβάνει έναν τουλάχιστο αρωματικό δακτύλιο με περισσότερα του ενός –

ΟΗ.           

     Οι φαινολικές ενώσεις είναι σχετικά πολικές, πτητικές και σχετικά διαλυτές στο 

νερό. Η διαλυτότητά τους μειώνεται όσο αυξάνει ο αριθμός των υποκαταστατών 

τους. Σημαντικότερη ιδιότητά τους είναι ο όξινος χαρακτήρας που εμφανίζουν, 

ισχυρότερος εκείνου των αλκοολών, που εξηγείται γιατί η σταθεροποίηση λόγω 

συντονισμού του ιόντος φαινοξειδίου είναι μεγαλύτερη από αντίστοιχη 

σταθεροποίηση της φαινόλης. Η υποκατάσταση του δακτυλίου με μια ομάδα δέκτη 

ηλεκτρονίων αυξάνει την οξύτητα της φαινόλης, ενώ μια ομάδα δότης ηλεκτρονίων 

την ελαττώνει [Αντωνίου Θ., 2001].  

       Αντιδράσεις των φαινολών μπορούν να λάβουν χώρα είτε στην υδροξυλομάδα 

είτε στον αρωματικό δακτύλιο, ενώ με την οξείδωση μετατρέπονται σε κινόνες. Οι 

κινόνες δρουν ως μεταφορείς ενός ηλεκτρονίου ώστε να διευκολύνουν αντιδράσεις 

οξειδοαναγωγής κατά την επεξεργασία των λιοζουμιών με τους μύκητες λευκής 

σήψης, ευνοώντας τη δράση των ενζύμων τους.  
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      Σχεδόν όλα τα ανώτερα φυτά και πολλοί οργανισμοί περιέχουν διάφορα είδη και 

διαφορετικές ποσότητες φαινολικών συστατικών. Οι φυτικές φαινόλες παρουσιάζουν 

μια ετερογένεια ως προς τη διαλυτότητά τους, αφού μερικές είναι διαλυτές μόνο σε 

οργανικούς διαλύτες, μερικές είναι υδατοδιαλυτές (καρβοξυλικά οξέα και γλυκοζίτες) 

ενώ άλλες είναι ισχυρά αδιάλυτα ισομερή. Μέσω αντιδράσεων συμπύκνωσης, 

προσθήκης ή πολυμερισμού του βασικού αρωματικού δακτυλίου, προκύπτει ένας 

μεγάλος αριθμός παραγώγων. Οι φυτικές φαινόλες βιοσυντίθενται με αρκετά 

διαφορετικές πορείες και κατά συνέπεια συνιστούν μια ετερογενή ομάδα από άποψη 

μεταβολικής διαδικασίας [Αντωνίου Θ., 2001].  

 

 

2.2 Φαινολικά συστατικά στα ελαιόδεντρα 

 

      Τα μεταβολικά μονοπάτια που εμπλέκονται τα φαινολικά είναι σύνθετα, έτσι σε 

πολλές περιπτώσεις πολλαπλές εναλλακτικές τύχες για ένα συστατικό μπορούν να 

σημειωθούν. Επομένως η καθιέρωση μιας βιολογικής δομής για τα φαινολικά είναι 

αρκετά δύσκολη. Ωστόσο σχεδόν όλα τα φαινολικά συστατικά κατέχουν αρκετές 

κοινές χημικές και βιολογικές ιδιότητες, όπως ονοματολογία, αντιοξειδωτική 

ενεργότητα, ικανότητα καταστροφής ριζών οξυγόνου, ικανότητα αναστολής 

νιτροποίησης και σχηματισμού χηλικών ενώσεων, όπως επίσης ικανότητα 

αυτοξείδωσης και ρύθμισης κυτταρικών ενζυμικών δραστηριοτήτων.  

      Πρώτος ο Cruess το 1948 διαπίστωσε την παρουσία των φαινολικών ουσιών στον 

καρπό της ελιάς. Η ποσότητα των φαινολικών ουσιών που απαντώνται στο ελαιόλαδο 

εξαρτάται από τις καλλιεργητικές φροντίδες και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

Επίσης ο βαθμός ωριμότητας του καρπού κατά τη συγκομιδή, οι συνθήκες 

διατήρησης του καρπού πριν την εξαγωγή και ο τύπος του ελαιουργείου που 

χρησιμοποιείται, μπορεί να επηρεάσουν την περιεκτικότητά του σε φαινόλες 

[Montedoro et al.,1978-Αναφέρεται από τον Αντωνίου Θ., 2001]  

      Οι κυριότερες από τις φαινόλες που συναντώνται στο ελαιόλαδο είναι η τυροσόλη 

και η ύδροξυ-τυροσόλη. Έχουν ανιχνευθεί στο ελαιόλαδο και φαινολικά οξέα όπως 

το καφεϊκό (3,4-διύδροξυ-κιναμικό), το πρωτοκατεχικό (3,4-διύδροξυ-βενζοϊκό) και 

διάφορα άλλα [Fedeli, 1977 ; Vazquez et al., 1974]. Στον ελαιόκαρπο απαντώνται 

γλυκοζίτες, στο μόριο της αγλυκόνης των οποίων διαπιστώθηκε η παρουσία καφεϊκού 

οξέος, υδροξυτυροσόλης, τυροσόλης και ελενολικού οξέος. Μεταξύ αυτών η 
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ελευρωπαϊνη είναι η πιο χαρακτηριστική φαινόλη του ελαιοκάρπου. Τόσο η 

τυροσόλη όσο και η υδροξυτυροσόλη πιστεύεται ότι προέρχονται από την υδρόλυση 

της ελευρωπαϊνης, ενώ οι άλλες (βενζοϊκό και κιναμικό οξύ) από την υδρόλυση των 

φλαβονοειδών (ανθοκυάνες, φλαβόνες) που βρίσκονται σε σημαντικές ποσότητες 

στον ώριμο καρπό [Vazquez et al., 1974] .  

      H διάλυση των πρωτεϊνών και πολυσακχαρίτων, οι οποίες είναι υδατοδιαλυτές 

και συνυπάρχουν με τις φαινολικές, συντελεί στη μερική διάλυση των φαινολικών 

ουσιών κατά την επεξεργασία του ελαιοκάρπου στο ελαιουργείο, όπου με τα απόνερα 

ένα μεγάλο μέρος των φαινολικών απομακρύνεται.  

      Μερικά φαινολικά έχουν επίδραση στην ανάπτυξη των ελαιόδεντρων, άλλα 

προστατεύουν τα ευαίσθητα κυτταρικά συστατικά από τη φωτοξείδωση με την 

ικανότητά τους να απορροφούν ισχυρά [Macheix et al., 1990-Αναφέρεται από τον 

Αντωνίου Θ., 2001]. Αναγνωρίζονται σήμερα η αντιμικροβιακή τους ενεργότητα και 

γενικά η αντίσταση που προδίδουν στα ελαιόδεντρα έναντι άλλων παρασίτων [Tassou 

et al., 1995]. Επίσης συνεισφέρουν στο χρώμα, το άρωμα και την έντονη πικρή γεύση 

(λόγω ελευρωπαϊνης) του ελαιοκάρπου. Τα φαινολικά μπορούν να συνεισφέρουν 

στην ποιότητα του ελαιοκάρπου μέσω του ρόλου τους σε αντιδράσεις καφετιάσματος 

(browning). Τα οξειδωμένα προϊόντα της ελευρωπαϊνης σε συνδυασμό με άλλα 

γηγενή φαινολικά είναι υπέυθυνα για το χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα των ώριμων 

ελιών [Kiritsakis et al.,1987-Αναφέρεται από τον Αντωνίου Θ., 2001].  

 

 

2.3 Στοιχεία ανάλυσης φαινολικών στα ελαιόδεντρα 

 

    Η προετοιμασία των δειγμάτων περιλαμβάνει μια σειρά βημάτων που ποικίλουν 

από λεπτομερή εκχύλιση, φιλτράρισμα και πορείες συγκέντρωσης σε απλό υγρό-υγρό 

εκχύλισμα. Η απομόνωση των φαινολικών συστατικών από τα αρχικό δείγμα είναι 

μια απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε λεπτομερειακό σχήμα ανάλυσης.  

    Η εξαγωγή των φαινολών στο ελαιόλαδο επιτυγχάνεται με τη διάλυσή τους σε 

εξάνιο, ακολουθούμενη με υγρή-υγρή εκχύλιση, χρησιμοποιώντας μείγματα νερού 

και αλκοόλης για απομόνωση των επιθυμητών προς ανάλυση συστατικών από άλλα 

παρεμποδίζοντα συστατικά [Mesa et al., 1990 ; Tsimidou et al., 1992]. Από τους 

διαλύτες που έχουν εξετασθεί, το μείγμα αιθανόλης-νερού (80%-20%) προσφέρεται 

για πολύ υψηλές ανακτήσεις των φαινολικών συστατικών, μετρημένα ως ολικά 
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φαινολικά με τη μέθοδο Folin-Ciocalteu [Montedoro et al.,1992-Αναφέρεται από τον 

Αντωνίου Θ., 2001].  

 

 

2.4 Φωτομετρικές μέθοδοι 

 

    Όλα τα φαινολικά συστατικά απορροφούν ακτινοβολία στο υπεριώδες (UV). Η 

περιορισμένη χρήση απ’ευθείας φωτομετρικών μετρήσεων, είτε στην υπεριώδη είτε 

στην ορατή περιοχή μπορεί να αποδοθεί μερικά στην απουσία εξειδίκευσης τέτοιων 

μεθόδων. Έτσι έχουμε οδηγηθεί σε συνολική εκτίμηση του φαινολικού περιεχομένου. 

Το κλασσικό αντιδραστήριο Folin-Ciocalteu χρησιμοποιείται για τον φωτομετρικό 

προσδιορισμό των ολικών φαινολικών. Αποτελείται από μείγμα φωσφορο- 

βολφραμικού οξέος (H3PW12O40) και φωσφορομολυβδαινικού οξέος (H3PMo12O40) 

σε pH=11.5 [AOAC, 1960]. Ανάγεται κατά την οξείδωση των φαινολών, σε μείγμα 

κυανών οξειδίων βολφραμίου (W8O23) και μολυβδαινίου (Mo8O23) και παρουσιάζει 

μέγιστο απορρόφησης γύρω στα 760 nm.  

     Το αντιδραστήριο Folin-Ciocalteu, παρ’ότι χρησιμοποιείται ευρέως, δεν είναι 

εξειδικευμένο, εντοπίζει όλες τις φαινολικές ομάδες στο εκχύλισμα του δείγματος, 

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που βρίσκονται στις εκχυλισμένες πρωτεϊνες. 

Επιπλέον πρόβλημα παρουσιάζεται λόγω παρεμποδίσεων από αναγόμενα συστατικά, 

όπως το ασκορβικό οξύ, τα ιόντα σιδήρου και ψευδαργύρου. Τα αποτελέσματα 

εκφράζονται συνήθως σε mg/l caffeic, gallic, syringic acid που χρησιμοποιούνται για 

τη δημιουργία πρότυπων καμπύλων αναφοράς. 
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  3. XΡΗΣΗ ΜΥΚΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ      

ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ 

 
    Ο ρόλος των μυκήτων στην αντιμετώπιση του προβλήματος της αποτοξικοποίησης 

των αποβλήτων ελαιουργείων, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η ικανότητά τους 

να βιομετατρέπουν τα υγρά απόβλητα, μπορεί να αξιοποιηθεί προς δύο κατευθύνσεις: 

  α) Μέσω της παραγωγής ενός ενδιάμεσου προϊόντος επιδεκτικού σε περαιτέρω 

φυσικοχημικούς και βιολογικούς χειρισμούς και 

  β) στην παραγωγή ενός χρήσιμου τελικού προϊόντος 

   Η αποτελεσματικότητα της χρήσης ορισμένων μυκήτων στην επεξεργασία των 

υγρών αποβλήτων ελαιουργείων, οφείλεται στην ικανότητά τους να παράγουν 

εξωκυτταρικά ένζυμα, μεταβολίζοντας φαινολικές ενώσεις, ταννίνες και άλλες 

ενώσεις παρεμφερών δομών.  

    

3.1 Κατηγορίες ανώτερων βασιδιομυκήτων 

 

Υπάρχουν τρεις συγκεκριμένοι τύποι μυκήτων, οι οποίοι αναπτύσσονται 

σαπροτροφικά στο σάπιο ξύλο και αποδομούν επιλεκτικά ένα ή περισσότερα από τα 

συστατικά του: 

     Οι μύκητες φαιάς σήψης, αποτελούν μια σχετικά μικρή ομάδα βασιδιομυκήτων, οι 

οποίοι αποσυνθέτουν την κυτταρίνη και την ημικυτταρίνη του ξύλου. Παρ’όλο που οι 

μύκητες αυτοί διασπούν τις κυτταρίνες και ημικυτταρίνες, τα ένζυμα που παράγουν 

είναι μεγάλα ώστε να μπορέσουν να διαπεράσουν το κυτταρικό τοίχωμα του ξύλου, 

κάτι που είναι απαραίτητο για να συνυπάρξουν μαζί με άλλα ενζυμικά συστήματα για 

αποτελεσματική αποδόμηση.  

   Οι μύκητες μαλακής σήψης (Ασκομύκητες και Δευτερομύκητες), είναι πιο αργοί 

και λιγότερο αποτελεσματικοί αποδομητές από τις άλλες δύο κατηγορίες μυκήτων και 

άρα μικρότερης σημασίας από ποσοτική άποψη. Αποδομούν επιλεκτικά τους 

πολυσακχαρίτες του ξύλου και εμφανίζουν μερική ικανότητα αποδόμησης της 

λιγνίνης [Αγγελής Γ., 2000].  

    Οι μύκητες λευκής σήψης είναι οι πιο συχνά απαντώμενοι και οι πιο αποδοτικοί 

αποδομητές στη φύση, οι οποίοι αποδομούν κυτταρίνη και λιγνίνη. Οι μύκητες αυτοί 

αποσυνθέτουν πρώτα τη λιγνίνη, ώστε να είναι πιο εύκολη η πρόσβασή τους στην 
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κυτταρίνη και τις ημικυτταρίνες που προστατεύονται από αυτή. Οι ιδιαίτερες 

ιδιότητες του ενζυμικού συστήματος των μυκήτων λευκής σήψης, που τους 

καθιστούν τόσο αποτελεσματικούς αποδομητές φαινολικής φύσης, σχετίζονται άμεσα 

με τη δομή της λιγνίνης. Πολλά είδη μυκήτων λευκής σήψης διαφόρων γενών που 

βρίσκονται σε δασικά οικοσυστήματα, έχουν ταξινομηθεί και περιγραφεί.  

 

 

3.2  Οι μύκητες του γένους Pleurotus-Ταξινομική θέση 

 

 

    Το γένος Pleurotus υπάγεται στους βασιδιομύκητες και περιλαμβάνει είδη που 

παράγουν μανιτάρια. Για πρώτη φορά αναφέρθηκε από τον Fries ως Agaricus trib.  

Pleurotus (1821) και στη συνέχεια περιγράφηκε αναλυτικά σαν ανεξάρτητο γένος από 

τους Kummer (1871) και Quelet (1886) [Αντωνίου Θ., 2001]. Η ταξινομική θέση του 

γένους Pleurotus είναι η ακόλουθη: 

 

          Κλάση            Basidiomycetes 

          Υποκλάση      Omobasidiomycetes 

          Τάξη               Poriales 

          Οικογένεια     Pleurotaceae 

          Γένος              Pleurotus 

 

 

   3.2.1 Μορφολογικά χαρακτηριστικά του γένους Pleurotus 

 

        Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του γένους Pleurotus είναι ότι αποτελούνται 

από ετεροκάρυο συνήθως μικκύλιο με ρυθμική ανάπτυξη (σε ομόκεντρες ζώνες) έως 

και ακανόνιστη, με ή χωρίς ατελή μορφή (κορέμια, χλαμυδοσπόρια) λευκού ως 

καστανού χρώματος, με ή χωρίς σχηματισμό κίτρινων χρωστικών και οσμής 

φρουτώδους άνισου ή ουδέτερης. Πάνω στις υφές σχηματίζονται συχνά 

εξειδικευμένες κατασκευές παγίδευσης-ακινητοποίησης νηματωδών. Οι καταβολές 

καρποφοριών σχηματίζονται με ή χωρίς τη μεσολάβηση ψυχρού ερεθίσματος.  

        Ο πίλος έχει μέγεθος 1.5 - 20 cm. Είναι αρχικά κυρτός, στη συνέχεια γίνεται 

οστρακόμορφος ως δισκόμορφος και τελικά επίπεδος ή κοίλος ως χωνοειδής. Το 
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χρώμα του ποικίλει από λευκό ως κίτρινο ή από καστανό ως πορφυρό ή κυανότεφρο. 

Η περιφέρειά του είναι συχνά αναδιπλώμενη προς τα κάτω. Η εξωτερική του 

επιφάνεια είναι λεία ή με ελαφρές σχισμές, λέπια, φολίδες και το εσωτερικό (σάρκα) 

είναι συνήθως συμπαγές με λευκό ως ανοιχτό κίτρινο χρώμα. Διαθέτει ελάσματα 

μακρόστενα. λεία, ολόκληρα, ακτινωτά διατεταγμένα, τα οποία καλύπτουν την κάτω 

επιφάνεια του πίλου και έχουν χρώμα λευκό ως ανοιχτό ερυθρό [Ζervakis & Balis, 

1996].  

 

 

                 
    

    Σχ. 2 Φωτογραφία του μύκητα λευκής σήψης Pleurotus Ostreatus 

 

 

 

 

 

3.2.2 Στοιχεία οικοφυσιολογίας 

 

    Από φυσιολογικής πλευράς οι μύκητες του γένους Pleurotus χαρακτηρίζονται από 

μεγάλη ταχύτητα ανάπτυξης και υψηλή σαπροφυτική ικανότητα αποικισμού του 

υποστρώματος. Η αύξηση του μικκυλίου εξαρτάται κύρια από τη θερμοκρασία, τη 
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συγκέντρωση των CO2, O2 στην ατμόσφαιρα και το pH. Η άριστη θερμοκρασία για 

την ανάπτυξη του μικκυλίου κυμαίνεται μεταξύ των 25 και 30 οC ανάλογα με το 

είδος. Σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 15 οC και υψηλότερες από 35 οC ο ρυθμός 

αύξησης μειώνεται αισθητά, ενώ τιμές που υπερβαίνουν τους 40 οC νεκρώνουν το 

μικκύλιο.  

     Υψηλές  συγκεντρώσεις CO2 (22 - 28 % κ.ο.) ευνοούν τη μικκυλιακή ανάπτυξη 

και γρήγορη εξάπλωση των Pleurotus, ιδιότητα η οποία σε συνθήκες εμπορικής 

καλλιέργειας καθιστά τον μύκητα ανταγωνιστικό σε σχέση με άλλους 

μικροοργανισμούς ως προς τον αποικισμό του υποστρώματος. Αν και η ανάπτυξη του 

μικκυλίου γίνεται σε ημιαναερόβιες συνθήκες, η προσθήκη Ο2 στο υπόστρωμα είναι 

απαραίτητη, ιδιαίτερα κατά την περίοδο εμφάνισης των καρποφοριών, όπου οι 

απαιτήσεις σε αερισμό είναι υψηλές. Η σύνθεση του αέρα είναι στενά συνδεδεμένη 

με την ανάπτυξη των καρποφοριών και συχνά ανανέωση του αέρα οδηγεί σε μείωση 

της πυκνότητας σχηματισμού μανιταριών για μια συγκεκριμένη επιφάνεια 

υποστρώματος.  

      Το pH του θρεπτικού υλικού πάνω στο οποίο αναπτύσσεται ο μύκητας είναι 

μεταξύ 5-6.5 ενώ τιμές κάτω του 4 και άνω του 7 παρεμποδίζουν σημαντικά ή και 

σταματούν την ανάπτυξη των Pleurotus [Zadrazil, 1978-Αναφέρεται από τον 

Αντωνίου Θ., 2001].  

      Η σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας κατά την διάρκεια του αποικισμού 

παραμένει γύρω στο 60%, ενώ όταν διαμορφώνονται οι καταβολές απαιτείται 

ρύθμιση της σε επίπεδα κορεσμού.  

 

 

 

3.3 Aξιολόγηση των μυκήτων λευκής σήψης στη βιοαποδόμηση φαινολικών 

ενώσεων που περιέχονται στα ΥΑΕ.  

 

  Μύκητες που ανήκουν στην ομάδα λευκής σήψης, έχουν κατά καιρούς αξιολογηθεί 

ως προς την ικανότητά τους να βιομετατρέπουν ΥΑΕ. Η σημαντική ικανότητα 

αποχρωματισμού που επέδειξε ο μύκητας Phanerochaete chrysosporium [Sayadi et 

al., 1992] συσχετίστηκε με την ταχύτητα και την ικανότητά του να αποδομεί 

αρωματικές ενώσεις μεγάλου μοριακού βάρους. Ο ιδιαίτερα υψηλός βαθμός 
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αποχρωματισμού που παρατηρείται σε ορισμένους από τους μύκητες αυτούς, 

συσχετίζεται με τη δράση των ενζύμων LiP και MnP.  

   Ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα του Grappelli και των συνεργατών του [1991],  

όπου διαπιστώθηκε η ικανότητα του μύκητα Lentinula edodes να μειώνει το 

φαινολικό φορτίο των ΥΑΕ, παράγοντας ταυτόχρονα σημαντική ποσότητα 

μικκυλιακής βιομάζας. Ο μύκητας αυτός είναι επιλεκτικός αποδομητής της λιγνίνης, 

την οποία αποδομεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.  

   Οι μύκητες του γένους Pleurotus είναι από τους πιο αποδοτικούς στην παραγωγή 

κυτταρινολυτικών και λιγνινολυτικών ενζύμων. Στο γένος αυτό,  τα ένζυμα που είναι 

υπεύθυνα για τη διάσπαση της λιγνίνης, είναι κυρίως οι λακκάσες, ενώ αργότερα 

ανιχνεύτηκε και η LiP [Burla et al., 1992]. Κατά την καλλιέργεια τεσσάρων ειδών του 

γένους Pleurotus σε ΥΑΕ, διαπιστώθηκε ότι τα είδη που παρήγαγαν περισσότερη 

λακκάση αποδομούσαν τις φαινολικές ενώσεις ταχύτερα και πληρέστερα [Sanjust et 

al., 1991]. Επίσης διαπιστώθηκε ότι η αύξηση της βιομάζας προκαλεί ταυτόχρονη 

αύξηση παραγωγής ενζύμου [Tomati et al., 1991 ; Zonar Kerem et al., 1993]. 

Eπομένως η λειτουργία του ενζυμικού συστήματος βιοαποδόμησης των μυκήτων του 

γένους Pleurotus, ενεργοποιείται από μια σειρά ενώσεων που υπάρχουν στα ΥΑΕ 

όπως οι πολυφαινόλες, οι αρωματικές αμίνες, οι διμέθυλο-τριμέθυλοφαινόλες κ.α. 

έχοντας ως αποτέλεσμα τη μείωση της τοξικότητας των αποβλήτων.    

    Γενικά,  οι μύκητες λευκής σήψης, ανάλογα με το είδος και το γένος που ανήκουν, 

παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις όσον αφορά την ικανότητα αλλαγής χρώματος και 

μείωσης των φαινολικών ουσιών των ΥΑΕ.  

 

3.4 Οξειδωτικοί μηχανισμοί λιγνινολυτικών ενζύμων κατά την αποδόμηση 

ρυπαντών ουσιών 

    
3.4.1 Η δομή της λιγνίνης 

 

  Το μόριο της λιγνίνης είναι ένα αρωματικό πολυμερές, το οποίο σχηματίζεται από 

την επανάληψη βασικών πρόδρομων μονομερών μονάδων. Υπάρχουν τρεις τέτοιες 

πρόδρομες μονάδες με κοινή τη δομή τύπου φαίνυλο-προπανίου,  που διαφέρουν 

στον αριθμό των μεθοξυλομάδων του αρωματικού δακτυλίου.  

   Οι βασικές αυτές μονάδες (coniferyl alcohol, synapyl alcohol, p-coumaryl alcohol) 

συνδέονται μεταξύ τους με σταθερούς ανθρακικούς και αιθερικούς δεσμούς σε όλους 
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τους δυνατούς συνδυασμούς,  δημιουργώντας έτσι το ιδιαίτερα πολύπλοκο και πολύ 

σταθερό μόριο της λιγνίνης.  

    Από τη δομή του μορίου της λιγνίνης γίνεται φανερό ότι οι μύκητες που την 

αποδομούν δυσκολεύονται να την αποδομήσουν, αφού το πολυμερές είναι ιδιαίτερα 

μεγάλο και έντονα διακλαδιζόμενο, οι λιγνινολυτικοί μηχανισμοί που ενεργοποιούν 

οι μύκητες πρέπει να είναι εξωκυτταρικοί. Επίσης λόγω της σύνδεσης των 

πρόδρομων δομικών μονάδων με σταθερούς ανθρακικούς και αιθερικούς δεσμούς, οι 

λιγνινολυτικοί μηχανισμοί πρέπει να είναι οξειδωτικοί μάλλον παρά υδρολυτικοί. Στη 

δυσκολία αποδόμησης της λιγνίνης συνεισφέρει το γεγονός ότι η λιγνίνη αποτελείται 

από ένα σύνολο στερεοϊσομερών μονάδων και τα λιγνινολυτικά ένζυμα των μυκήτων 

πρέπει να είναι όσο το δυνατό λιγότερο εξειδικευμένα από τους συνήθεις βιολογικούς 

καταλύτες. Τελικά και για το λόγο ότι η λιγνίνη είναι αδιάλυτη στο νερό, έχει ως 

αποτέλεσμα να περιορίζεται η βιοαποδομησιμότητά της σε αποτελεσματικά 

λιγνινολυτικά συστήματα, εξηγώντας γιατί η λιγνινόλυση είναι σχετικά αργή 

διαδικασία [Αγγελής Γ., 2000].  

 

 

3.4.2 Συνθήκες δράσης λιγνινολυτικών μυκήτων 

 

  Τόσο η απουσία εξειδίκευσης,  που χαρακτηρίζει τα ένζυμα που παράγονται από τις 

συγκεκριμένες κατηγορίες μυκήτων, όσο και οι δομικές σχέσεις πολλών αρωματικών 

ρύπων με τα φυσικά υποστρώματα αυτών των ενζύμων, υπέδειξαν τη χρήση των 

λιγνινολυτικών αυτών μικροοργανισμών στην επεξεργασία των ΥΑΕ. Οι 

λιγνινολυτικοί μύκητες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη λιγνίνη ως μοναδική 

πηγή ενέργειας και άνθρακα, αντίθετα εξαρτώνται από τα πιο αφομοιώσιμα 

πολυσακχαρίδια που υπάρχουν στα κυταρρινικά υποστρώματα της λιγνίνης.  

   Στους περισσότερους από τους μύκητες που έχουν μελετηθεί, η λιγνινόλυση 

συμβαίνει κατά το δευτερογενή μεταβολισμό, κάτω από συνθήκες έλλειψης 

θρεπτικών συστατικών. Το περιοριστικό θρεπτικό συστατικό για την παραγωγή των 

λιγνινολυτικών ενζύμων είναι συνήθως το άζωτο. Λόγω της δυσκολίας αποδόμησης 

της λιγνίνης, οι μύκητες επιστρατεύουν ασυνήθιστους μηχανισμούς για να την 

αποδομήσουν. Αρκετές έρευνες έχουν μελετήσει τους μηχανισμούς αυτούς και όλοι 

παρουσιάζουν ένα βασικό χαρακτηριστικό: έχουν ως βάση τη δημιουργία ελεύθερων 
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ριζών, προερχόμενων από τη λιγνίνη, όπου λόγω της αστάθειάς τους λαμβάνουν 

μέρος σε μια σειρά αυθόρμητων αντιδράσεων διάσπασης [Aντωνίου Θ., 2001].  

 

 

 3.4.3 Λιγνινολυτικά ένζυμα και μηχανισμοί λιγνινόλυσης 

 

  Πολλά από τα ένζυμα των μυκήτων λευκής σήψης που αποδομούν τη λιγνίνη, δεν 

έχουν χαρακτηριστεί σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο τρία οξειδωτικά ένζυμα είναι γνωστό 

ότι λαμβάνουν μέρος στην αποδόμηση της λιγνίνης και τα οποία παράγονται από τους 

μύκητες λευκής σήψης.  

 

Λιγνινάσες 

 

   Από τα πρώτα λιγνινολυτικά ένζυμα των μυκήτων που ανακαλύφθηκαν, είναι οι 

λιγνινάσες (Lignin peroxidases, LiPs) [Glenn et al., 1983; Tien et al., 1983] που 

ανήκουν στην ομάδα των υπεροξειδασών. Η παρουσία τους έχει διαπιστωθεί σε 

μύκητες λευκής σήψης όπως οι: Phanerochaete chrysosporium [Kirk et al., 1987], 

Trametes versicolor [Kaal et al., 1993], ενώ δεν παρατηρήθηκαν σε άλλα είδη όπως οι 

Dichomitus squalens [Perie et al., 1991], Pleurotus ostreatus [Ruttiman-Johnson et al., 

1993], Ceriporiopsis subvermispora [Kerem et al., 1992].  

   Οι λιγνινάσες οξειδώνονται από το υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η2Ο2) και η 

οξειδωμένη μορφή τους επανέρχεται στην αρχική της κατάσταση προσλαμβάνοντας 

τα δύο ηλεκτρόνια που της λείπουν, από τον αρωματικό δακτύλιο του υποστρώματος 

(δότης), μέσω δύο οξειδωτικών αντιδράσεων. Οι λιγνινάσες είναι πολύ ισχυροί 

οξειδωτές μια και οξειδώνουν,  εκτός από τα συνηθισμένα υποστρώματα δράσης των 

υπεροξειδασών (πολυφαινόλες), πολλές μη φαινολικές δομές λιγνίνης και 

αρωματικών αιθέρων που μοιάζουν με τη βασική μονάδα της. Η οξείδωση της 

βερατρυλαλκοόλης (3,4-διμέθοξυβενζυλ-αλκοόλη) σε βερατραλδεϋδη από το Η2Ο2,  

αποτελεί μια από τις βασικότερες μεθόδους ανίχνευσης της LiP σε διάφορες 

καλλιέργειες μυκήτων (Kirk et al., 1990).  

    Mε βάση το μηχανισμό των οξειδωτικών αντιδράσεων, οι λιγνινάσες (LiPs) 

οδηγούν στον αποπολυμερισμό των λιγνινοκυτταρινούχων υποστρωμάτων με 

ενδιάμεσο στάδιο το σχηματισμό ελευθέρων ριζών που αντιδρούν σε μια σειρά 

μετενζυμικών αντιδράσεων.  Η LiP επιδρά στο σπάσιμο του δεσμού Cα-Cβ, που 
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αποτελεί την κύρια διαδικασία λιγνινόλυσης σε πολλούς μύκητες λευκής σήψης [Kirk 

et al., 1987].  

  Ωστόσο, ένα πρόβλημα που παραμένει άλυτο στην υπόθεση ότι η LiP καταλύει τη 

λιγνινόλυση, είναι το μέγεθος του ενζύμου, που είναι πολύ μεγάλο για να διεισδύει 

στους πόρους του ξύλου. Εαν λοιπόν, το ένζυμο ξεκινάει άμεσα τη λιγνινόλυση θα 

πρέπει να δρα στην επιφάνεια του δευτερεύοντος κυτταρικού τοιχώματος. Αυτή η 

δράση έχει διαπιστωθεί για ορισμένα είδη μυκήτων, ενώ από παρατηρήσεις σε 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, υποδεικνύεται ότι οι  μύκητες λευκής σήψης μπορούν να 

μετακινούν τη λιγνίνη από το εσωτερικό του κυτταρικού τοιχώματος πριν την 

αποδομήσουν αρκετά, έτσι ώστε τα ένζυμα να μπορούν να διεισδύσουν.  

    Παρ’όλα αυτά η LiP παραμένει το  μόνο γνωστό οξειδωτικό μέσο των μυκήτων, 

που μπορεί να μιμηθεί in vitro την αντίδραση διάσπασης του δεσμού Cα-Cβ. Η 

αντίδραση αυτή αποτελεί και το χαρακτηριστικό της λιγνινόλυσης του μύκητα 

Phanerochaete chrysosporium. Συμπερασματικά, η LiP μπορεί να θεωρηθεί ως πολύ 

σημαντικός παράγοντας στη διεργασία της λιγνινόλυσης, που όμως δρα σε συμφωνία 

με άλλους μικρότερους ´οξειδωτές’ ικανούς να διεισδύσουν και να διανοίξουν το 

κυτταρικό τοίχωμα.  

 

 3.4.4Υπεροξειδάσες του Μαγγανίου (Μanganese peroxidases, MnPs) 

 

    Οι υπεροξειδάσες του μαγγανίου (MnPs) είναι από τα ένζυμα που ανήκουν στην 

ομάδα των υπεροξειδασών που παράγονται από τους μύκητες λευκής σήψης. Είναι οι 

καταλύτες από τη δράση των οποίων μπορεί να παρέχονται μικρού μοριακού βάρους 

οξειδωτικά μέσα.  

    Η διαφορά της MnP από τις συμβατικές υπεροξειδάσες είναι ότι το Mn2+ είναι ο 

δότης που δίνει στο ένζυμο το ένα ηλεκτρόνιο που λείπει για να επανέλθει στην 

αρχική κατάσταση και ταυτόχρονα μετατρέπεται σε Mn+3. H αντίδραση αυτή απαιτεί 

την παρουσία χηλικών οργανικών ενώσεων, όπως το οξαλικό, που σταθεροποιούν το 

Mn+3 και προάγουν την ελευθέρωση του από το ένζυμο. Δεν αποτελούν ισχυρά 

οξειδωτικά μέσα κάτι που τα καθιστά ανίκανα να δράσουν στις πολύπλοκες μη 

φαινολικές δομές της λιγνίνης, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 10 % του μορίου της 

λιγνίνης.  

   Ωστόσο οι αντιδράσεις που καταλύονται από τις λιγνινάσες LiP και τις 

υπεροξειδάσες του μαγγανίου MnPs, δεν αποτελούν το μόνο δρόμο που ακολουθούν 
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οι μύκητες για τη διάσπαση της λιγνίνης  και παρεμφερών δομών, αφού υπάρχουν και 

μύκητες που χρησιμοποιούν άλλους μηχανισμούς [Aγγελής Γ., 2000].  

 

 

3.4.5 Λακκάσες (Laccases) 

 

  Οι λακκάσες είναι μια άλλη ομάδα λιγνινολυτικών ενζύμων, που ανήκουν στην 

ομάδα των φαινολοξειδασών και παρουσιάζουν μικρή εκλεκτικότητα στα 

υποστρώματα που καταλύουν. Πολλά είδη λιγνινολυτικών μυκήτων παράγουν 

λακκάσες, με εξαίρεση το είδος Phanerochaete chrysosporium. Πρόκειται για ένζυμα 

που περιέχουν πολλαπλά άτομα χαλκού και τα οποία ανάγονται, οξειδώνοντας τα 

υποστρώματα στα οποία δρουν. Μετά από τη λήψη τεσσάρων ηλεκτρονίων από ένα 

μόριο λακκάσης, το μόριο ανάγει το μοριακό οξυγόνο σε νερό και επανέρχεται στην 

αρχική του κατάσταση. Η παρουσία τεχνητών βοηθητικών υποστρωμάτων μπορεί να 

επιτείνει τη δράση της λακκάσης, ώστε να οξειδώνει και μη φαινολικές ενώσεις 

[Αγγελής Γ., 2000].  

 

 3.4.6 Ένζυμα που παράγουν υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η2Ο2) 

 

  Για να είναι δυνατή η δράση των υπεροξειδασών που είναι υπεύθυνες για τη 

λιγνινόλυση, οι μύκητες λευκής σήψης χρειάζονται πηγές εξωκυτταρικού Η2Ο2. Η 

ανάγκη αυτή καλύπτεται από τις εξωκυτταρικές οξειδάσες που ανάγουν το μοριακό 

οξυγόνο σε υπεροξείδιο με αποτέλεσμα την οξείδωση του υποστρώματος. Ένα τέτοιο 

ένζυμο είναι γλουοξεική οξειδάση (GLOX) [Kersten et al., 1990] που έχει ανιχνευθεί 

σε πολλούς μύκητες λευκής σήψης. Η GLOX γίνεται δέκτης ηλεκτρονίων από πολλές 

1-3 αλδεϋδες. Οι αρυλαλκοοξειδάσες (AAOS) παρέχουν ένα άλλο τρόπο παραγωγής 

Η2Ο2 σε ορισμένους μύκητες λευκής σήψης. Έτσι σε ορισμένα είδη που παράγουν 

LiP εκκρίνονται χλωριωμένες ανισιλαλκοόλες σαν εξωκυτταρικοί μεταβολίτες και 

μετά ανάγονται από συγκεκριμένες αρυλαλκοοξειδάσες προς παραγωγή Η2Ο2 [De 

Jong et al., 1994].  

  Όσοι μύκητες στερούνται LiP (π.χ.  Pleurotus) παράγουν και οξειδώνουν ένα μείγμα 

από βενζυλαλκοόλες συμπεριλαμβανομένης και της ανισυλαλκοόλης για να 

διατηρούν παροχή Η2Ο2 [Guillen et al., 1992]. Σε άλλους μύκητες εσωκυτταρικές 

οξειδάσες ίσως ευθύνονται για την παραγωγή Η2Ο2 [Kirk et al., 1987].  
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3.5 Επεξεργασία των ΥΑΕ με χρήση μυκήτων λευκής σήψης 

 

      Λαμβάνοντας υπ’όψιν τα θετικά αποτελέσματα που επιφέρει η δράση των 

μυκήτων λευκής σήψης στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων ελαιουργείων, όσον 

αφορά τον αποχρωματισμό, τη μείωση των πολυφαινολών και την αποτοξικοποίηση 

τους [Tsioulpas et al., 2002; Fountoulakis et al., 2002; Aggelis et al., 2003] έγινε μια 

πρώτη συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ στελεχών από διαφορετικά είδη και γένη 

ανώτερων βασιδιομυκήτων.   

       Για μια πρώτη συγκριτική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκαν πειράματα 

διαλέιποντος έργου, δημιουργώντας τις βέλτιστες συνθήκες για την ανάπτυξη των 

συγκεκριμένων μικροοργανισμών. Η διαδικασία περιλάμβανε αποστείρωση του 

αποβλήτου ώστε να έχουμε καθαρή καλλιέργεια χωρίς την παρουσία άλλων 

μικροοργανισμών οι οποίοι θα αλληλεπιδρούσαν και ίσως σταματούσαν εντελώς την 

ανάπτυξή του.                

                               
   Στελέχη μυκήτων που χρησιμοποιήθηκαν 

 

      Τα στελέχη των μυκήτων που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα ανήκαν στο 

γένος Pleurotus, στα είδη ostreatus (τρεις) και pulmonarius (ένας). Συγκεκριμένα η 

ονοματολογία των στελεχών ήταν PO 22, PO P15, PO 850402 για τους τρεις ostreatus 

και PP P5 για τον pulmonarius. Οι μύκητες αυτοί προέρχονταν από το Ινστιτούτο 

Ελαίας και Οπωροκηπευτικών της Καλαμάτας (Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, 

ΕΘΙΑΓΕ) 
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4. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 
 
 
 
    Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται όλες οι αναλυτικές μέθοδοι που 

χρησιμοποιήθηκαν για τον χαρακτηρισμό του  συγκεκριμένου αποβλήτου. Όλες οι 

παρακάτω μέθοδοι περιγράφονται αναλυτικά στο Standard methods for the 

examination of water and wastewater, 19thedition. Washington, DC, USA: American 

Public Health Association, 1995 [APHA, Standard Methods, 1995].  

 

 

4.1 Μέτρηση pH 

 

      Η μέτρηση του pH γινόταν με τη χρήση φορητού πεχαμέτρου HI 8224 της Hanna.  

 

4.2 Ολικά Αιωρούμενα Στερεά (TSS) και πτητικά αιωρούμενα στερεά (VSS) 

  

     Ολικά αιωρούμενα στερεά (ΟΑΣ) χαρακτηρίζονται τα μη διηθούμενα στερεά. Για 

τον προσδιορισμό τους γνωστή ποσότητα, καλώς αναμεμειγμένου δείγματος διηθείται 

σε προζυγισμένο ηθμό ινών υάλου. Το υλικό που κατακρατείται στον ηθμό 

ξηραίνεται μέχρι σταθερού βάρους σε φούρνο στους 103-105 οC. Η αύξηση του 

βάρους του ηθμού αντιπροσωπεύει τα ολικά αιωρούμενα στερεά.  

    Τα πτητικά αιωρούμενα στερεά αποτελούν το κλάσμα των ολικών αιωρούμενων 

στερεών, το οποίο εξαερώνεται στους 550 οC. Για τον προσδιορισμό τους ο ηθμός 

στον οποίο έχουν κατακρατηθεί τα ολικά αιωρούμενα στερεά πυρακτώνεται μέχρι 

σταθερού βάρους σε πυραντήριο στους 550 oC. Η μείωση του βάρους του ηθμού 

αντιστοιχεί στα πτητικά αιωρούμενα στερεά [APHA, Standard Methods, 1995].  

     

 

  4.3 Μέτρηση συγκέντρωσης ολικών Φαινολικών 

        

       Η συγκέντρωση των ολικών φαινολικών στα ΥΑΕ προσδιορίζεται από τη μέθοδο 

των Folin-Ciocalteu [APHA, Standard Methods, 1995],  με την οποία ανιχνεύεται το 

σύνολο των υδροξυ-φαινολομάδων (phenolic hydroxyl groups) που υπάρχουν σε ένα 
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δείγμα χωρίς να τις διαχωρίζει. Βασίζεται στην ικανότητα των φαινολικών ενώσεων 

να ανάγουν τις ενώσεις του φωσφομολυβδαινικού οξέος (phosphomolybdic acid) και 

του φωσφοβολφραμικού οξέος (phosphotungstic acid) που περιέχονται στο 

αντιδραστήριο Folin-Ciocalteu, δημιουργώντας χρωμοφόρες ενώσεις μπλέ χρώματος 

αλλά και από την τιμή της απορρόφησής τους στα 760 nm. Έτσι προσδιοριζόταν η 

συγκέντρωση των φαινολικών.  

   Επειδή η αναγωγική δράση (μεταφορά ηλεκτρονίων) των φαινολικών ενώσεων 

προάγεται σε αλκαλικό περιβάλλον, γινόταν προσθήκη διαλύματος ανθρακικού 

νατρίου κατά την εφαρμογή της μεθόδου. Ο υπολογισμός της συγκέντρωσης των 

φαινολικών γινόταν από την πρότυπη καμπύλη συγκέντρωσης έναντι απορρόφησης 

για μια συγκεκριμένη φαινολική ένωση.  Για την κατασκευή της πρότυπης καμπύλης 

χρησιμοποιήθηκε το συριγγικό οξύ (syringic acid) και η τιμή της συγκέντρωσης των 

φαινολικών κάθε δείγματος εκφράζεται σε ισοδύναμο συριγγικό οξύ.  

 

 

   4.4 Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο, ΧΑΟ (COD) 

 

           Ως χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (ΧΑΟ) ορίζεται η ισοδύναμη ποσότητα 

οξυγόνου που απαιτείται για την οξείδωση των συστατικών ενός δείγματος από 

ισχυρά οξειδωτικό μέσο. Ο προσδιορισμός του ΧΑΟ βασίζεται στο γεγονός ότι όλες 

οι οργανικές ενώσεις, με ελάχιστες εξαιρέσεις μπορούν να οξειδωθούν από ισχυρά 

οξειδωτικά. Η οξείδωση του οργανικού υλικού ενός διαλύματος, γίνεται από 

περίσσεια διχρωμικού καλίου (Κ2Cr2O7) με θέρμανση σε ισχυρά όξινες συνθήκες. Ως 

καταλύτης χρησιμοποιείται θειϊκός άργυρος (AgSO4). Για την αποφυγή της 

δέσμευσης των ιόντων αργύρου από χλωριούχα, βρωμιούχα και ιωδιούχα ιόντα, τα 

οποία συνήθως υπάρχουν στα απόβλητα, γίνεται προσθήκη ιόντων υδραργύρου, με τη 

μορφή θειϊκού υδραργύρου (HgSO4), τα οποία συμπλοκοποιούνται με τα ιόντα 

αλογόνων, οδηγώντας στο ίζημα.  

         Η αντίδραση οξείδωσης του οργανικού υλικού από τα διχρωμικά ιόντα 

περιγράφεται από την εξίσωση: 

      

                     CaHbOc + cCr2O7
2- + 8cH+               2Cr3+ + nCO2 + (a/2+4c) H2O 

 

όπου c=2/3n+a/6-b/3 
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   Ο προσδιορισμός του χημικά απαιτούμενου οξυγόνου, έγινε με τη μέθοδο της 

κλειστής επαναροής [APHA, Standard Methods, 1995], με τη φωτομέτρηση στα 600 

nm των ιόντων Cr3+ , που προκύπτουν από την οξείδωση του οργανικού υλικού.  

                                                              

 

  4.5 Προσδιορισμός όρθοφωσφορικών και ολικού φωσφόρου 

 

    Ο προσδιορισμός των ορθοφωσφορικών ιόντων έγινε με τη μέθοδο του 

ασκορβικού οξέος [APHA, Standard Methods, 1995]. Το μολυβδαινικό αμμώνιο 

(NH4)6Mo7O24 και το τρυγικό-αντιμμονιακό κάλιο (KSbOC4H4O6·1/2H2O) αντιδρούν 

κάτω από όξινες συνθήκες με τα ορθοφωσφορικά ιόντα και σχηματίζουν 

φωσφομολυβδαινικό οξύ (ΝΗ4)3PO4·12MoO3,   το οποίο ανάγεται από το ασκορβικό 

οξύ και δίνει μια έγχρωμη ένωση με μέγιστο απορρόφησης στα 880 nm. Ο χημικός 

τύπος αυτής της έγχρωμης ένωσης,  που αναφέρεται ως “molybdenum blue” είναι 

άγνωστος. Ο υπολογισμός της συγκέντρωσης των ορθοφωσφορικών ιόντων γίνεται 

με καμπύλη  βαθμονόμησης που έχει προκύψει από απορροφήσεις πρότυπων 

διαλυμάτων δισόξινου φωσφορικού καλίου (ΚH2PO4).  

         Για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης του ολικού φωσφόρου, μετατρέπουμε 

όλες τις μορφές του φωσφόρου σε ορθοφωσφορικά ιόντα. Ο φώσφορος βρίσκεται 

είτε με τη μορφή ορθοφωσφορικών ιόντων (PO4
3-, HPO4

2-, H2PO4
-), είτε 

πολυφωσφορικών ιόντων: (PO3)6
3-, P3O10

5-, P2O7
4- είτε ενωμένος με οργανικές 

ενώσεις. Για τη μετατροπή των πολυφωσφορικών ιόντων, αρκεί η υδρόλυσή τους σε 

όξινες συνθήκες και θερμοκρασία 100 οC. Ωστόσο ο οργανικός φώσφορος απαιτεί 

οξείδωση (χώνευση) του οργανικού υλικού για να μετατραπεί σε ορθοφωσφορικά 

ιόντα. Η χώνευση έγινε με τη μέθοδο των υπερθειϊκών ιόντων [APHA, Standard 

Methods, 1995]. Στο προς ανάλυση δείγμα προστίθεται διάλυμα θειϊκού οξέος και 

αντιδραστήριο υπερθειϊκού αμμωνίου (ΝΗ4)2S2O8 ενώ ακολουθεί θέρμανση για 30 

min σε πίεση 1 atm με τη χρήση χύτρας ταχύτητας. Το χαμηλό pH των δειγμάτων 

εξουδετερώνεται στη συνέχεια με διαλυμα ΝaOH. Με τη διαδικασία αυτή, όλες οι 

μορφές του φωσφόρου έχουν μετατραπεί σε ορθοφωσφορικά ιόντα, που 

υπολογίζονται προηγούμενα.  
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4.6 Προσδιορισμός νιτρικών, νιτρωδών και ολικού αζώτου  

 

      Ο προσδιορισμός του ολικού αζώτου γινόταν σύμφωνα με την Persulfate Method 

[APHA, Standard Methods, 1995] σύμφωνα με την οποία το ολικό άζωτο 

υπολογίζεται με την οξείδωση όλων των αζωτούχων συστατικών σε νιτρικά (ΝΟ3
-) 

ιόντα, τα οποία μετρώνται σε ιοντικό χρωματογράφο.  

     Τα νιτρικά (ΝΟ3
-) ιόντα, υπολογίζονται σύμφωνα με την Ion Chromatographic 

Method [APHA, Standard Methods, 1995], με τη βοήθεια ιοντικού χρωματογράφου.  

     Τα νιτρώδη ιόντα υπολογίζονται σύμφωνα με την Colorimetric Method [APHA, 

Standard Methods, 1995] με τη χρήση φασματοφωτομέτρου στα 543nm.  

 

 

4.7  Προσδιορισμός ολικού οργανικού άνθρακα (TOC) 

 

     Ο προσδιορισμός του ολικού οργανικού άνθρακα γινόταν με αφαίρεση του 

ανόργανου άνθρακα από τον ολικό άνθρακα. Ο ολικός άνθρακας υπολογιζόταν με τη 

συσκευή ολικού άνθρακα, UIC Model 5012, η οποία μετρούσε το CO2 που 

παραγόταν από την καύση των ενώσεων με άνθρακα του δείγματος σε θερμοκρασία 

900 oC. Κατόπιν υπολογιζόταν από μια άλλη διάταξη της ίδιας συσκευής ο ολικός 

ανόργανος άνθρακας του δείγματος, ο οποίος αφαιρείτω από τον ολικό άνθρακα. 

Όλες οι συγκεντρώσεις ανάγονταν σε mg/l.  

 

 

   4.8  Προσδιορισμός του βιοχημικά απαιτούμενου οξυγόνου (ΒΑΟ)ή BOD  

 
   Εναλλακτικά το οργανικό περιεχόμενο του αποβλήτου ελαιοτριβείου μετριέται με 

το ΒΟD. Η μέθοδος συνίσταται στην μέτρηση του διαλυμένου οξυγόνου που 

απαιτείται για την βιοχημική οξείδωση της οργανικής ύλης του αποβλήτου 

ελαιοτριβείου,  σύμφωνα με την αντίδραση: 

                                              μικροβιακά κύτταρα 

Οργαν.   ύλη + Διαλ.  Οξυγ.                              CO2 + H2 + NH3 +.. .  +νέα κύτταρα 
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  Το δείγμα αραιώνεται κατάλληλα με απεσταγμένο νερό,  ρυθμίζεται το ρΗ από 6.5-

7.5 και προστίθεται εμβόλιο (μαγιά) μικροοργανισμών. Η επώαση γίνεται για 5 

ημέρες στους 20 0C.  Κάθε μέρα μετριέται το BOD ώστε να χαράξουμε την καμπύλη 

του BOD5 (5 ημερών). Μετά την επώαση μετριέται και υπολογίζεται το τελικό BOD5.  

Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι η βιοχημική οξείδωση της οργανικής ύλης είναι πλήρης 

κατά 95-99 % μετά από 20 μέρες,  ενώ σε 5 μέρες είναι πλήρης κατά 60-70 %.  Όμως 

εμείς μετράμε το BOD5 και όχι το BOD20 (BOD),  διότι μετά την 5η ημέρα στο 

διάλυμα αρχίζουν να αναπτύσσονται αυτότροφοι οργανισμοί (Nitrosomonius,  

Nitrobacter), oι οποίοι καταναλώνουν O2. Επειδή λοιπόν δεν επιθυμούμε να 

μετρήσουμε αυτούς τους οργανισμούς αλλά την οργανική ύλη του αποβλήτου 

ελαιοτριβείου,  γι'αυτό και σταματάμε την 5η  ημέρα.  

 

4.9 Μέτρηση παραγόμενου όγκου και σύστασης βιοαερίου    

 

      Η μέτρηση της σύστασης και του όγκου του παραγόμενου βιοαερίου γινόταν με 

τη χρήση αέριας χρωματογραφίας (GC, μέθοδος ΤCDPACKME. mth)  

 

4.10  Προσδιορισμός ολικού δείκτη βλαστικότητας 

 

  O υπολογισμός του δείκτη βλαστικότητας ή φυτρωτικότητας (germination index, 

GI) σπόρων κάρδαμου έχει ως εξής: 

                GI=Μήκος ριζιδίων x Ποσοστό βλαστικότητας/100 

   Ο δείκτης βλαστικότητας υποδηλώνει αντιστρόφως ανάλογα τη φυτοτοξικότητα.  

 

  4.11 Μέτρηση συγκέντρωσης διαλυμένου οξυγόνου 

 

    Η μέτρηση της συγκέντρωσης του διαλυμένου οξυγόνου στο λιοζούμι γινόταν με 

τη χρήση φορητού οξυγονομέτρου (ΗΙ 8543 Oxymeter, Hanna).  

 

    4.12 Μέτρηση υγρού και ξηρού βάρους μικκυλίου 

 

   Το υγρό βάρος της παραγόμενης βιομάζας των μυκήτων προσδιοριζόταν ως εξής : 

γίνεται διήθηση της καλλιέργειας (απόβλητο και μικκύλιο) μέσω φίλτρου ηθμών 

υάλου (Whatman GF/C, 2 μm) και στη συνέχεια το μικκύλιο συλλεγόταν από το 
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επάνω μέρος του φίλτρου και μεταφερόταν σε προζυγισμένο χαρτί όπου γινόταν 

μέτρηση του συνολικού βάρους σε ζυγό ακριβείας. Αφαιρώντας το βάρος του χαρτιού 

υπολογιζόταν το υγρό βάρος του μύκητα. Κατόπιν μεταφερόταν σε φούρνο 

θερμοκρασίας 80 οC για 24 ώρες. Στη συνέχεια μεταφερόταν σε ξηραντήρα 

(θερμοκρασία περιβάλλοντος) και γινόταν μέτρηση του βάρους του. Το ξηρό βάρος 

του μύκητα προσδιορίζεται αφαιρώντας το βάρος του χαρτιού.  

 

 

  4.13  Μέτρηση ρυθμού γραμμικής αύξησης μυκήτων 

 

  Η μέτρηση της γραμμικής αύξησης των στελεχών των μυκήτων, γινόταν κατά την 

ανάπτυξή τους σε στερεοποιημένο θρεπτικό υλικό. Το εμβόλιο προερχόταν από την 

περιφέρεια της αποικίας των στελεχών που είχαν προηγούμενα αναπτυχθεί σε 

αντίστοιχο υλικό. Οι καλλιέργειες γινόταν σε πλαστικά τρυβλία Petri,  διαμέτρου 

9cm, ενώ τα εμβόλια είχαν διάμετρο 6mm και  πάχος 2-3 mm. Τα εμβόλια 

τοποθετούνταν στο κέντρο των τρυβλίων και κάθε 24 ώρες, κατά τη διάρκεια της 

επώασής τους, λαμβάνονταν μετρήσεις της διαμέτρου της αποικίας κατά μήκος δύο 

κάθετων μεταξύ τους γραμμών που περνούσαν από το κέντρο του εμβολίου. Οι 

μετρήσεις λαμβάνονταν από τα κάτω μέρος του τρυβλίου με τη βοήθεια 

στερεοσκοπίου. Με το τέλος της επώασης κατασκευαζόταν διάγραμμα της αύξησης 

της ακτίνας της αποικίας συναρτήσει του χρόνου και προέκυπτε καμπύλη, από την 

κλίση του ευθύγραμμου τμήματος της οποίας υπολογιζόταν ο ρυθμός γραμμικής 

αύξησης των μυκήτων.  

 

 

     

4.14 Μέτρηση αλλαγής χρώματος του αποβλήτου 

 

    Η μέτρηση της αλλαγής χρώματος του αποβλήτου κατά την επεξεργασία του με 

μύκητα, γινόταν με τη βοήθεια φασματοφωτόμετρου UV, με μέτρηση της 

απορρόφησης του αποβλήτου σε 3 μήκη κύματος (400 nm, 500 nm, 600nm).   
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5.  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 
 
   

5.1 Πειραματική διάταξη και διαδικασία κατά την πρώτη συγκριτική 

αξιολόγηση (στερεές καλλιέργειες) 

 

5.1.1  Προετοιμασία υποστρώματος 

 

   Η συντήρηση του υγρού αποβλήτου γινόταν στους 4 οC. Αφού για τους μύκητες 

λευκής σήψης η βέλτιστη ανάπτυξη ήταν σε pH 5.5-6.5, το pH του αποβλήτου 

ρυθμιζόταν στο 6.0 με προσθήκη φωσφορικού οξέος 85 %, με το απόβλητο να 

βρίσκεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η προσθήκη οξέος προκαλούσε 

σχηματισμό ιζήματος το οποίο απομακρυνόταν με φυγοκέντριση (6000rpm, για 5 

λεπτά) ενώ το υπερκείμενο υγρό αραιωνόταν με νερό σε αναλογία 1:1 και 

αποτελούσε το υπόστρωμα προς επεξεργασία.  

 

5.1.2  Στερεές καλλιέργειες μυκήτων 

 

   Σε φιάλες αποστείρωσης (Duran) που περιείχαν το απόβλητο γινόταν προσθήκη 

στερεοποιητικού υλικού (άγαρ 16g/l) και μετά από ανάμειξη αποστειρωνόταν στους 

121οC για 20 λεπτά. Μετά το τέλος της αποστείρωσης και αφού η θερμοκρασία του 

υλικού έπεφτε περίπου στους 45 οC (ρευστή κατάσταση) προσθέτονταν 20ml σε 

πλαστικά τρυβλία Petri (διαμέτρου 9 cm) υπό ασηπτικές συνθήκες. Κατά τον 

εμβολιασμό με μύκητα, το εμβόλιο προερχόταν από την περιφέρεια της αποικίας των 

στελεχών, που είχαν προηγουμένως αναπτυχθεί σε θρεπτικό υλικό PDA (potato 

dextrose agar) διαμέτρου 10mm και πάχους 2-3 mm. Μετά τον εμβολιασμό τα 

τρυβλία τοποθετούνταν για επώαση στους 28 οC.   

  Όσον αφορά την παρασκευή του PDA για 1 l PDA απαιτούνται 200g πατάτας. Στο 

εκχύλισμα που προκύπτει από το βράσιμο της πατάτας προσθέτουμε 20 g/l γλυκόζη 

και 15 g/l άγαρ. Ακολουθεί αποστείρωση σε χύτρα για 30 λεπτά. Το αποστειρωμένο 

υπόστρωμα απλώνεται σε τρυβλία Petri όπου πήζει μετά από λίγα λεπτά.  

    Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η διάταξη του τρυβλίου και ο καθορισμός των 

δύο κάθετων γραμμών με τη βοήθεια των οποίων μετράται η πορεία ανάπτυξης του 
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μύκητα. Οι μετρήσεις γίνονται κάθε 24 ώρες και ως τιμή της διαμέτρου του μύκητα 

κάθε ημέρας λαμβανόταν ο μέσος όρος της διαμέτρου του μύκητα στους δύο άξονες.  

 

 

    

 

         

 

τρυβλίο  
μύκητας 

άξονες 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

5.2 Δεύτερο στάδιο συγκριτικής αξιολόγησης των μυκήτων (υγρές καλλιέργειες) 

 

       Με την ολοκλήρωση των στερεών καλλιεργειών των τεσσάρων στελεχών των 

μυκήτων, έλαβαν χώρα υγρές καλλιέργειες των ίδιων στελεχών, προκειμένου να 

ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους και να επιλεγεί το στέλεχος που θα χρησιμοποιηθεί 

στη συνέχεια των πειραμάτων. Πραγματοποιήθηκαν τρεις σειρές πειραμάτων 

ταυτόχρονα, δύο με αποστειρωμένο απόβλητο (πλήρες και με αραίωση 1:1 με νερό) 

και μια με ακατέργαστο (raw) απόβλητο. Η διάρκεια του πειράματος ήταν για το μεν 

αποστειρωμένο (αραίωση 1:1) 23 ημέρες, για το δε αποστειρωμένο (πλήρες, χωρίς 

αραίωση) 46 ημέρες. Οι φιάλες τοποθετήθηκαν σε επωαστήρα σταθερής 

θερμοκρασίας 28 οC.  

     Για να μπορούμε να ελέγχουμε την επίδραση των μικροοργανισμών στα 

χαρακτηριστικά του αποβλήτου και να αποκλείσουμε το ότι η οποιαδήποτε μεταβολή 

δεν είναι συνάρτηση και άλλων παραγόντων, υπήρχαν και φιάλες με απόβλητο 

(τυφλό) το οποίο είχε υποστει την ίδια προετοιμασία αλλά δεν είχε εμβολιαστεί με το 

μικροοργανισμό. Κατά τη διάρκεια του πειράματος, αφήσαμε τους μύκητες να 
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αναπτυχθούν σε μεγάλο βαθμό στις φιάλες (χρειάστηκαν περίπου 53 ημέρες), ενώ 

στη συνέχεια μετρήθηκε η αποδόμηση των φαινολικών του αποβλήτου σε 

συγκεκριμένες ημέρες ώστε να εκτιμηθεί η αποδοτικότητα των μυκήτων. Στο τέλος 

του πειράματος (όταν επιτεύχθηκε η μέγιστη αποδόμηση φαινολικών) 

πραγματοποιήθηκαν  μετρήσεις αλλαγής χρώματος του αποβλήτου και ξηρού βάρους 

της παραγόμενης βιομάζας.  

  Για τα πειράματα διαλείποντος έργου ανάπτυξης των μυκήτων ακολουθήθηκε η ίδια 

διαδικασία όπως στις στερεές καλλιέργειες, με τη διαφορά ότι δε γινόταν προσθήκη 

στερεοποιητικού παράγοντα (άγαρ). Τα πειράματα έλαβαν χώρα σε φιάλες των 250ml 

(Erlenmayer) που περιείχαν από 100 ml αποβλήτου και πωματίζονταν με υδρόφοβο 

βαμβάκι προς αποφυγή των μολύνσεων. Μετά το τέλος της αποστείρωσης και αφού 

το υλικό ερχόταν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, γινόταν εμβολιασμός με εμβόλιο 

που προερχόταν από τις ενεργές υφές (άκρα) των μυκήτων, οι οποίοι είχαν 

προηγούμενα αναπτυχθεί σε στερεοποιημένο απόβλητο (όπως περιγράφηκε 

παραπάνω). Ο εμβολιασμός γινόταν προσεκτικά ώστε το εμβόλιο με το μύκητα να 

επιπλέει στην επιφάνεια του αποβλήτου της φιάλης και να μη βουλιάζει. Στη συνέχεια 

οι φιάλες τοποθετήθηκαν σε θάλαμο επώασης στους 28 οC. 

 

 

 

5.3  Επίδραση του μύκητα Pleurotus ostreatus PO 22 στην επεξεργασία του 

υγρού αποβλήτου ελαιουργείου 

         

 

    Πειραματική διάταξη και διαδικασία 

 

 

     Τα πειράματα αυτά ήταν διαλείποντος έργου και πραγματοποιήθηκαν σε πλήρες 

(χωρίς αραίωση) απόβλητο ελαιουργείου. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε 

φιάλες των 250 ml, οι οποίες περιείχαν από 100 ml αποβλήτου. Στην αποστείρωση οι 

φιάλες πωματίζονταν με υδρόφοβο βαμβάκι και αποστειρώνονταν σε κλίβανο, ενώ το 

απόβλητο αποστειρωνόταν χωριστά σε χύτρα και στη συνέχεια μεταφερόταν στις 

φιάλες υπό ασηπτικές συνθήκες.  
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     Οι φιάλες τοποθετούνταν για επώαση σε θάλαμο στους 28 οC. Οι καλλιέργειες 

ήταν στατικές (χωρίς ανάδευση), καθώς υπήρχε κίνδυνος εμβαπτίσματος του 

μικκυλίου (εμβόλιο μύκητα) στο απόβλητο, γεγονός που εμπόδιζε την ανάπτυξη του 

μύκητα στη φιάλη. Το απαραίτητο οξυγόνο για την ανάπτυξη του μύκητα προερχόταν 

από την ατμόσφαιρα και χωρίς την επιβολή πρόσθετου αερισμού, αφού ο λόγος του 

όγκου του αποβλήτου προς την ελεύθερη επιφάνεια του στη φιάλη ήταν μικρος, ώστε 

να μη δημιουργεί πρόβλημα στη μεταφορά του οξυγόνου και την ανάπτυξη του 

μικροοργανισμού.  

   Η συνολική διάρκεια των πειραμάτων αυτών ήταν 50 ημέρες, ενώ μετρήσεις 

γίνονταν ανά 3 ημέρες. Είχαν προετοιμαστεί τρεις επαναλήψεις για κάθε μέτρηση 

ώστε να έχουμε έναν αντιπροσωπευτικό μέσο όρο για τις τιμές των χαρακτηριστικών 

του αποβλήτου.  

 

 

 

5.4  Ανάπτυξη του μύκητα Rhizopus Stolonifer για τη συγκέντρωση των στερεών 

στα Υγρά Απόβλητα Ελαιουργείων.  

 

  Ο μύκητας Rhizopus stolonifer έχει γρήγορη ανάπτυξη, με υφή σαν βαμβάκι και 

χρώμα που από λευκό στην αρχή γίνεται γκρί-μαύρο ανάλογα με τον αριθμό των 

σπόριων. Χαρακτηρίζεται από την έκκριση πηκτινολυτικών ενζύμων, κατά την 

ανάπτυξή του σε φρούτα ή λαχανικά που έχουν “χτυπηθεί’’κατά τη συλλογή ή τη 

μεταφορά τους, προκαλώντας αποσύνθεση (σάπισμα). Τα σπόρια του μύκητα 

μεταφέρονται με τον αέρα, ενώ η ανάπτυξή τους ευνοείται από συνθήκες υψηλής 

υγρασίας και θερμοκρασίας γύρω στους 25 οC.  

    

 

Καλλιέργεια του μύκητα σε θρεπτικό μέσο PDA 

 

   Αρχικά έγινε καλλιέργεια του μύκητα σε θρεπτικό υπόστρωμα PDA (potato 

dextrose agar), το οποίο ευνοεί την ταχεία ανάπτυξη του μύκητα. 

     Έπειτα γίνεται ο εμβολιασμός των τρυβλίων με το μύκητα, υπό ασηπτικές 

συνθήκες, και τοποθετούνται στον επωαστήρα για ανάπτυξη στους 30 οC.  
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Πείραμα ανάπτυξης του Rhizopus stolonifer σε αποστειρωμένο απόβλητο.   

 

  Σε 4 φιάλες (Duran) προσθέσαμε απόβλητο σε αραιώσεις 25 %,  50 %,  75 %,  και 

100 % με νερό. Ακολούθησε αποστείρωση των φιαλών (Duran) στους 121 οC για 20 

λεπτά.  Η ανάπτυξη του μύκητα έγινε σε 10 φιάλες (250 ml), κάθε μία από τις οποίες 

περιείχε 200 ml αποστειρωμένου αποβλήτου σε διάφορες αραιώσεις. Στις αραιώσεις 

25 % και 75 % έγιναν 2 επαναλήψεις,  ενώ στις αραιώσεις 50 % και 100 % έγιναν 3 

επαναλήψεις. Οι φιάλες τοποθετήθηκαν σε υδατόλουτρο στους 30 οC  με ανάδευση 

160 rpm. Η ανάπτυξη του μύκητα στις φιάλες ελεγχόταν καθημερινά και το πείραμα 

ολοκληρωνόταν με τη διαύγαση του αποβλήτου στη φιάλη, αφού τότε είχαν 

απομακρυνθεί τα στερεά συστατικά του αποβλήτου. Τα στερεά αυτά συστατικά 

εγκλωβίζονταν στο σώμα του μύκητα, αυξάνοντας εντυπωσιακά το μέγεθός του. 
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6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

   Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα των πειραμάτων 

που παρουσιάσθηκαν προηγούμενα. Σ’αυτά ανήκουν τα αποτελέσματα των 

μετρήσεων σε κάποιες βασικές παραμέτρους-χαρακτηριστικά του αποβλήτου, οι 

πορείες ανάπτυξης των μυκήτων στις στερεές καλλιέργειες αποστειρωμένου  και 

παστεριωμένου αποβλήτου και οι πορείες ανάπτυξης των μυκήτων στις υγρές  

καλλιέργειες αποστειρωμένου αποβλήτου. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η επίδραση 

του μύκητα Pleurotus ostreatus PO 22 (ο οποίος επιλέχθηκε κατά την συγκριτική 

αξιολόγηση των μυκήτων) στην επεξεργασία του υγρού αποβλήτου ελαιουργείου. 

Τέλος, ένα μέρος αυτού του κεφαλαίου αφιερώνεται στη μελέτη της ανάπτυξης του 

μύκητα Rhizopus Stolonifer για τη συγκέντρωση των στερεών του αποβλήτου 

ελαιουργείου.  

 

 

6.1  Χαρακτηρισμός του αποβλήτου 

 

       Το απόβλητο που χρησιμοποιήθηκε στα πειράματά μας, προερχόταν από 

ελαιουργείο δύο φάσεων και τα χαρακτηριστικά του παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα. Μετρήθηκαν δύο δείγματα (Α, Β) από την ίδια παραλαβή αποβλήτου.  Στα 

δεξιά του πίνακα αναφέρεται η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό 

της κάθε παραμέτρου. Τα χαρακτηριστικά του αποβλήτου βοηθούν στην καλύτερη 

αξιολόγηση της δράσης του κάθε μύκητα, καθώς προσδιορίζοντας όποια από αυτά 

μας ενδιαφέρουν, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ανάπτυξη του μύκητα, 

μπορούμε να ξεχωρίσουμε το μύκητα που θέλουμε κάθε φορά. 
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    Παράμετροι         Μέθοδος 
     υπολογισμού  

 

Τιμές 
        δείγμα  A                    δείγμα  Β 

 

             pH 5.15 (±0.05) 5.25 (±0.06) Hanna Electrode(HI 
8224) 

ΑΣ(TSS) 65,550 (±3,179) mg/l 75,435 (±1,074) mg/l [APHA, Standard 
Methods] 2540 D 

ΠΑΣ(VSS) 62,600 (±2,507) mg/l 72,365 (±809) mg/l    [APHA, Standard 
   Methods] 2540 E 

ΧΑΟ(COD) 174,832 (±3,568)mg/l 200,816(±11,291)mg/l Open Reflux 
Method 

ΔΧΑΟ(d-COD) 49,242 (±940) mg/l 57,872 (±1,087) mg/l Closed Reflux, 
Colorimetric Method

Ολικός Ρ 513.75 (±51.9) mg/l 565.95 (±58) mg/l 
Persulfate Digestion-

Ascorbic Acid 
Method 

ΔΟλικός Ρ 239.09 (±12) mg/l 129.5 (±6) mg/l 
Persulfate Digestion-

Ascorbic Acid 
Method 

Ολικά Φαινολικά 13,195 (±108) mg/l 12,263 (±173) mg/l Folin-Ciocalteu 
Method 

ΔΟλικά Φαινολικά 6,608 (±108) mg/l 7,561 (±281) mg/l Folin-Ciocalteu 
Method 

Ολικός Οργ.  C 40,440 (±916) mg/l 42,730 (±360) mg/l UIC Model 5012 
CO2 Coulometer 

ΔΟλικός Οργ. C 22,126 (±202) mg/l 19,470 (±50) mg/l >> 
Ολικό Ν 3,829(±217) mg/l 3,627 (±70) mg/l Persulfate Method 

Νιτρώδη 0.2835 mg/l 0.2480 mg/l Colorimetric 
Method 

Νιτρικά ----- ----- 
Ιon           

Chromatographic 
Method 

Χρώμα (400 nm) 0.807 1.135 Φασματοφωτόμετρο 
Χρώμα(500 nm) 0.179 0.227 >> 
Χρώμα(600 nm) 0.105 0.131 >> 

    

 

                      Πίνακας 2   Χαρακτηριστικά αποβλήτου πειραμάτων 
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  Με βάση τις μετρήσεις που έγιναν, είναι φανερό ότι πρόκειται  για πολύ ισχυρό 

απόβλητο, με υψηλό οργανικό φορτίο, μεγάλη συγκέντρωση πολυφαινολών και 

υψηλή συγκέντρωση στερεών που σε συνδυασμό με το μαύρο χρώμα του, το 

καθιστούν ιδιαίτερα τοξικό και συνεπώς ακατάλληλο για διάθεση σε 

περιβαλλοντικούς αποδέκτες.  

 

 

6.2 Καλλιέργειες σε στερεά θρεπτικά υλικά 

 

  Η πορεία ανάπτυξης των μυκήτων στο θρεπτικό μέσο PDA απεικονίζεται στο 

επόμενο διάγραμμα: 
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          Διάγραμμα 1: Πορεία ανάπτυξης των μυκήτων στο θρεπτικό μέσο PDA 

 

  Παρατηρούμε ότι ο μύκητας PP P5 αποίκισε την επιφάνεια του θρεπτικού μέσου στο 

μικρότερο χρόνο (6 ημέρες). Ακολουθεί ο μύκητας PO 22 (σε 7 ημέρες) και ο PO 

850402 (σε 8 ημέρες), ενώ ο μύκητας PO P15 είχε την μεγαλύτερη διάρκεια 

αποίκισης που έφτασε τις 12 ημέρες. Επομένως ο μύκητας PP P5 εμφανίζει την 

ταχύτερη ανάπτυξη στο θρεπτικό μέσο PDA. 
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6.3 Ανάπτυξη των μυκήτων σε αποστειρωμένο απόβλητο ελαιουργείου (στερεές 

καλλιέργειες) 

 

  Η πορεία ανάπτυξης των μυκήτων στις στερεές καλλιέργειες,  όπου ως υπόστρωμα 

χρησιμοποιείται αποστειρωμένο (121 οC για 20 min) απόβλητο για την αποφυγή 

μολύνσεων, εκτιμήθηκε μετρώντας τη γραμμική αύξηση των μυκήτων στα τρυβλία. 

Τρεις επαναλήψεις (τρία τρυβλία) για κάθε στέλεχος χρησιμοποιήθηκαν στο δεύτερο 

εμβολιασμό. Ο ρυθμός γραμμικής αύξησης των μυκήτων φαίνεται στο επόμενο 

διάγραμμα: 
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     Διάγραμμα 2: Πορεία ανάπτυξης των μυκήτων σε αποστειρωμένο,  μη αραιωμένο 

     απόβλητο 

 

 

   Παρατηρούμε από το διάγραμμα ότι το στέλεχος PO P15 έχει την ταχύτερη 

ανάπτυξη σε περίπου 11 ημέρες ακολουθούμενο από το στέλεχος PP P5 που 

αναπτύσσεται σε 12 ημέρες. Ακολουθούν τα στελέχη PO 850402 (13 ημέρες) και 

τέλος το στέλεχος PO 22 (14 ημέρες ανάπτυξης). 

   Κατόπιν μετρήθηκε ο ρυθμός γραμμικής αύξησης των μυκήτων χρησιμοποιώντας 

ως υπόστρωμα αραιωμένο με νερό (σε διάφορες αναλογίες) απόβλητο. Το ποσοστό 

του αποβλήτου στις διάφορες αραιώσεις ήταν 25 %, 50 % και 75 %. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στα παρακάτω διαγράμματα: 
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Διάγραμμα 3: Πορεία ανάπτυξης των μυκήτων σε αποστειρωμένο,  αραιωμένο 25% 

απόβλητο - 75 % νερό 

 

  Από το προηγούμενο διάγραμμα παρατηρούμε ότι οι μύκητες είχαν ταχύτατη 

ανάπτυξη στην καλλιέργεια του αποβλήτου 25 % αραιωμένο με 75 % νερό. Ιδιαίτερα 

ο μύκητας ΡΟ 22 αποίκισε το τρυβλίο σε διάστημα 8 ημερών, ενώ οι υπόλοιποι σε 9 

περίπου ημέρες. Η γρήγορη αυτή ανάπτυξη των μυκήτων οφείλεται στη μικρή 

ποσότητα θρεπτικών που περιέχονται στο αραιωμένο απόβλητο με 75 % νερό.  
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Διάγραμμα 4: Πορεία ανάπτυξης των μυκήτων σε αποστειρωμένο, αραιωμένο 50 % 

απόβλητο - 50 % νερό 
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Όπως παρατηρούμε από το διάγραμμα 4, η ανάπτυξη των μυκήτων στο αραιωμένο 1:1 

με νερό απόβλητο, είχε για όλους τους μύκητες την ίδια διάρκεια (10 ημέρες), χωρίς 

ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις. 
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Διάγραμμα 5: Πορεία ανάπτυξης των μυκήτων σε αποστειρωμένο,  αραιωμένο 75 % 

απόβλητο - 25 % νερό 

 

 Από το διάγραμμα 5, δε διαπιστώνουμε κάποια ιδιαίτερη διαφοροποίηση στην 

ανάπτυξη των μυκήτων, η οποία στην περίπτωση αυτή είχε διάρκεια περίπου 12 

ημερών. 

  Από τις στερεές καλλιέργειες φαίνεται ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά στην 

ανάπτυξη των μυκήτων για τις διάφορες αραιώσεις του αποβλήτου με νερό σε 

αντίθεση με το πλήρες (χωρίς αραίωση) απόβλητο όπου έχουμε διαφοροποιήσεις, της 

τάξης των 3 ημερών (από 11-14 ημέρες), στην ανάπτυξη των μυκήτων.  

   Ο μύκητας κατά την επώασή του, επέδειξε σημαντική ανάπτυξη σe όλες τις 

αραιώσεις του αποβλήτου, χωρίς να παρουσιάσει κάποια φάση υστέρησης (lag phase), 

ενώ τα μικκύλια που αναπτύχθηκαν επέδειξαν μεγάλη πυκνότητα υφών (οπτική 

παρατήρηση). Η υψηλή συγκέντρωση στερεών δεν παρεμπόδισε την ανάπτυξη του 

μύκητα, αλλά ίσως συντέλεσε στη μη άμεση παρατήρηση της αλλαγής χρώματος του 

αποβλήτου,  ιδιαίτερα στις καλλιέργειες 75 % και 100 %, ενώ ήταν πιο εμφανής στις 

μεγαλύτερες αραιώσεις 25 % και 50 %. Αντίστοιχα συμπεράσματα προέκυψαν κατά 

την ανάπτυξη μυκήτων του γένους Pleurotus σε απόβλητο ελαιουργείου αραιωμένο με 
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νερό. Η γραμμική ανάπτυξη των μυκήτων φάνηκε ανεπηρέαστη από τη συγκέντρωση 

του αποβλήτου, ενώ η πυκνότητα των υφών του μικκυλίου ήταν μεγαλύτερη στις 

καλλιέργειες που περιείχαν απόβλητο συγκέντρωσης 75 %. Επίσης παρατηρήθηκε 

αποχρωματισμός του αποβλήτου, ο οποίος ήταν πιο εμφανής στις καλλιέργειες 

αποβλήτου 50 % [Tsioulpas et al., 2002] 

 

 

6.4  Ανάπτυξη των μυκήτων σε παστεριωμένο απόβλητο ελαιουργείου 

   

  Οι μύκητες λευκής σήψης είναι πολύ ευαίσθητοι στις μολύνσεις ενώ δεν εμφανίζουν 

ανταγωνιστικό χαρακτήρα, αντιθέτως η παραμικρή προσβολή των μυκήτων από 

βακτήρια σταματά σχεδόν εντελώς την ανάπτυξή τους. Από την άλλη μεριά απόβλητο 

που έχει υποστεί την θερμική κατεργασία της αποστείρωσης, έχει μεν απαλλαγεί από 

το πρόβλημα της μόλυνσης, αλλά έχει υποστεί αλλοιώσεις που σε συνδυασμό με το 

μεγάλο κόστος που απαιτεί η διεργασία της αποστείρωσης, την καθιστά 

αντιοικονομική και άρα μη εφαρμόσιμη για την επεξεργασία μεγάλων όγκων 

αποβλήτου.  

      Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι ερευνητικές εργασίες που έχουν γίνει για τη 

μελέτη της ανάπτυξης αυτών των μυκήτων και σε διάφορα υποστρώματα, 

περιλαμβάνουν αποστείρωση των υποστρωμάτων. Στο σημείο αυτό υπήρξε η σκέψη 

της παστερίωσης του αποβλήτου. Ένας λόγος που θα ενίσχυε σημαντικά την 

εφαρμογή μιας τέτοιας διεργασίας για την ανάπτυξη αυτού του είδους των μυκήτων, 

είναι ότι το υγρό απόβλητο εξάγεται από το ελαιουργείο σε μια ήδη υψηλή 

θερμοκρασία (35 – 40 οC) και συνεπώς η αύξησή της μέχρι το σημείο όπου η 

παστερίωση θα είναι αποτελεσματική για την ανάπτυξη των συγκεκριμένων 

μικροοργανισμών, δε θα επιβάρυνε σημαντικά το κόστος λειτουργίας ενός τέτοιου 

συστήματος επεξεργασίας.  

     Μελετήθηκε η παστερίωση με αύξηση της θερμοκρασίας του αποβλήτου σε μια 

θερμοκρασία στη θερμόφιλη θερμοκρασιακή περιοχή (70 - 72 οC) και παραμονή του 

αποβλήτου σε αυτήν για ορισμένο χρονικό διάστημα (10 λεπτά). Στόχος ήταν η 

θανάτωση της πλειονότητας των μικροοργανισμών, οι οποίοι δε θα επιβίωναν σε αυτή 

τη θερμοκρασία και πιθανόν να ευθύνονταν για τα παρεμποδιστικά φαινόμενα 

(μολύνσεις) που παρατηρούνται κατά την ανάπτυξη του μύκητα στο αρχικό 

απόβλητο.  
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   Κατόπιν μετρήθηκε ο ρυθμός γραμμικής αύξησης των μυκήτων χρησιμοποιώντας 

ως υπόστρωμα αραιωμένο με νερό (σε διάφορες αναλογίες) απόβλητο. Το ποσοστό 

του αποβλήτου στις διάφορες αραιώσεις ήταν 25 %, 50 %, 75 % και 100 %. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στα παρακάτω διαγράμματα: 
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Διάγραμμα 6: Πορεία ανάπτυξης των μυκήτων σε παστεριωμένο, αραιωμένο 25 % 

απόβλητο – 75 % νερό 

 

  Από το διάγραμμα 6 παρατηρούμε ότι ο μύκητας ΡΟ 22, όπως και στην αντίστοιχη 

περίπτωση της αποστείρωσης (25 %), είχε την ταχύτερη ανάπτυξη φτάνοντας τις 7 

ημέρες. Στην αντίστοιχη περίπτωση της αποστείρωσης (25 %), η ανάπτυξη του ίδιου 

μύκητα έφτασε τις 8 ημέρες.   
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Διάγραμμα 7: Πορεία ανάπτυξης των μυκήτων σε παστεριωμένο, αραιωμένο 50 % 

απόβλητο - 50 % νερό 

 

Στο αραιωμένο 1:1 με νερό απόβλητο, ταχύτερη ανάπτυξη παρουσίασαν οι μύκητες 

ΡΟ 22 και ΡΟ 850402 (9 ημέρες). Ακολούθησαν οι ΡΟ Ρ15 και ΡΡ Ρ5 με 10 ημέρες. 
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Διάγραμμα 8: Πορεία ανάπτυξης των μυκήτων σε παστεριωμένο αραιωμένο 75 % 

απόβλητο - 25 % νερό 
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  Όπως παρατηρούμε στο διάγραμμα 8, στο μύκητα ΡΟ 850402 αναπτύχθηκε 

μόλυνση, με αποτέλεσμα να σταματήσει η ανάπτυξή του. Από τους υπόλοιπους 

μύκητες, ταχύτερη ανάπτυξη εμφάνισε ο ΡΡ Ρ5 (12 ημέρες) ακολουθούμενος από τον 

ΡΟ 22 (13 ημέρες) και τον ΡΟ Ρ15 (14 ημέρες). 
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Διάγραμμα 9: Πορεία ανάπτυξης των μυκήτων σε παστεριωμένο, μη αραιωμένο 

απόβλητο 

 

 

  Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 9, η ανάπτυξη κάποιων μυκήτων παρεμποδίστηκε από 

τη δράση μικροοργανισμών, η παρουσία των οποίων στο πλήρες (χωρίς αραίωση) 

παστεριωμένο απόβλητο ήταν αισθητή. Ανάπτυξη ωστόσο παρατηρήθηκε για τους 

μύκητες ΡΟ 22 και ΡΡ Ρ5 που έφτασε τις 14 ημέρες. 

    Παρατηρούμε ότι στις αραιώσεις 25 % και 50 % δεν αναπτύχθηκαν μολύνσεις που 

να προκαλούν παρεμπόδιση στην ανάπτυξη του μύκητα, κάτι που δε συνέβει όμως με 

τις υπόλοιπες 75 % και 100 %, όπου μολύνσεις σταμάτησαν την ομαλή ανάπτυξη 

κάποιων μυκήτων. Ωστόσο λόγω των 3 επαναλήψεων που έγιναν για κάθε αραίωση, 

βγήκαν κάποια συμπεράσματα για το ρυθμό γραμμικής ανάπτυξης των μυκήτων. Η 

ανάπτυξη του μύκητα στο παστεριωμένο απόβλητο, σ’όλες τις αραιώσεις, ξεκίνησε 

πιο γρήγορα σε σχέση με το αποστειρωμένο απόβλητο, ωστόσο το χρονικό διάστημα 

για την ανάπτυξη στο τρυβλίο ήταν περίπου το ίδιο.  
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    Επομένως το παστεριωμένο απόβλητο αποτελεί ένα εξίσου ικανοποιητικό 

υπόστρωμα για την ανάπτυξη του μύκητα και με την εξασφάλιση ευνοϊκότερων 

συνθηκών θερμοκρασίας και χρόνου για τη διεργασία της παστερίωσης ώστε να 

αποφευχθούν οι μολύνσεις, τότε σίγουρα θα άξιζε να εστιάσουμε την προσοχή μας 

στο παστεριωμένο απόβλητο, αφού αποτελεί μια πιο συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη διεργασία που θα μπορεί να εφαρμοστεί και σε βιομηχανική κλίμακα.  

 

 

 
6.5  Δεύτερο στάδιο συγκριτικής αξιολόγησης των μυκήτων (υγρές καλλιέργειες) 

 

Αποτελέσματα συγκριτικής αξιολόγησης μυκήτων 

 

Από το πρώτο αυτό τμήμα της επεξεργασίας φάνηκε ότι όλα τα στελέχη των μυκήτων 

που δοκιμάστηκαν, επέδειξαν ικανότητα ανάπτυξης στο απόβλητο της ελιάς, 

προκαλώντας σημαντική μείωση των φαινολών και αλλαγή χρώματος στο απόβλητο. 

Η σειρά αποδοτικότητας των μυκήτων στην αποδόμηση φαινολικών ενώσεων του 

πλήρους (χωρίς αραίωση) αποστειρωμένου αποβλήτου ήταν : 

 

       PO 22 – 73.03 % 

       PO 850402 – 65.9 % 

       PO P15 – 70.5 % 

       PP P5 – 71.2 % 

 

  Συνολικά για το πλήρες (100 %) αποστειρωμένο απόβλητο η αποδόμηση των 

φαινολικών από τους 4 μύκητες έχει ως εξής: 
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 Διάγραμμα 10: Αποδόμηση των φαινολικών με τη δράση των 4 μυκήτων σε μη   

αραιωμένο, αποστειρωμένο απόβλητο 

 

   Παρατηρούμε στο προηγούμενο διάγραμμα ότι σε διάστημα 21 ημερών ο μύκητας 

ΡΟ 22 είχε αποδομήσει περισσότερο από το 50 % των φαινολικών συστατικών του 

αποβλήτου, φτάνοντας σε ποσοστό 73.03 % σε διάστημα 53 ημερών. 

  Ο μύκητας ΡΟ 850402 σε διάστημα 21 ημερών είχε αποδομήσει μόλις το 25 % των 

φαινολικών του αποβλήτου, ενώ για ένα ποσοστό κοντά στο 50 % πέρασαν 

περισσότερες από 28 ημέρες. Το τελικό ποσοστό έφτασε το 65.9 % σε 53 ημέρες 

επώασης του μύκητα. 

  Για τον μύκητα ΡΟ Ρ15, παρατηρούμε ότι σε 21 ημέρες επώασης το ποσοστό 

αποδόμησης των φαινολικών ήταν μόλις 7.9  %. Σε 34 ημέρες το ποσοστό είχε φτάσει 

στο 34.4 %, καταλήγοντας στο 70.5 % σε 53 ημέρες επώασης. Η δράση του μύκητα 

ΡΟ Ρ15 στην αποδόμηση των φαινολών ήταν ικανοποιητική μετά την πάροδο των 

πρώτων 20 περίπου ημερών ώσπου να εγκλιματιστεί ο μύκητας στις υπάρχουσες 

συνθήκες.           

  Τέλος, ο μύκητας ΡΡ Ρ5 είχε αποδομήσει ένα ποσοστό φαινολών 53.2 % σε 34 

ημέρες επώασης, φτάνοντας τελικά στο ικανοποιητικό ποσοστό 71.2 % σε 53 ημέρες. 

  Έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι αποδοτικότερος μύκητας στην αποδόμηση 

των φαινολικών του αποβλήτου είναι ο ΡΟ 22 και ακολουθεί ο ΡΡ Ρ5. Το ίδιο 

αποτέλεσμα προκύπτει και αν κρίνουμε με βάση το χρόνο αποδόμησης των 
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φαινολών, αφού σε 21 ημέρες ο ΡΟ 22 έχει αποδομήσει το 53,03 % των φαινολών, 

ενώ ο ΡΡ Ρ5 μόλις το 26.4 %. 

 

    Σε αραιωμένο 1:1 με νερό, αποστειρωμένο απόβλητο τα ποσοστά αποδόμησης των 

φαινολικών είναι: 

 

       PO 22 – 77.8 % 

       PO 850402 – 77.4 % 

       PO P15 – 77.4 % 

       PP P5 – 77.6 % 

 

 

    Αντίστοιχα για το 1:1 αποστειρωμένο απόβλητο η αποδόμηση των φαινολικών από 

τους 4 μύκητες έχει ως εξής: 
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Διάγραμμα 11: Αποδόμηση των φαινολικών με τη δράση των 4 μυκήτων σε 1:1 

αραιωμένο, αποστειρωμένο απόβλητο 

 

   Όπως παρατηρούμε από το προηγούμενο διάγραμμα, η αποδόμηση των φαινολικών 

ήταν παραπλήσια και για τους 4 μύκητες σε διάστημα 39 ημερών επώασης. Τα 

ποσοστά αποδόμησης κυμαίνονταν από 77.4 % - 77.8 %, με το μεγαλύτερο (77.8 %) 

να αντιστοιχεί στον ΡΟ 22, ενώ ακολουθεί ο ΡΡ Ρ5 με 77.6 %. Οι δύο αυτοί μύκητες 

ξεχώρισαν από την αρχή της επώασης, ωστόσο λόγω του ότι το απόβλητο που 
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χρησιμοποιήθηκε ήταν αραιωμένο (50 %), τα φαινολικά αποδομήθηκαν ταχύτερα με 

αποτέλεσμα τα τελικά ποσοστά αποδόμησης να είναι παραπλήσια. 

  Η σειρά πειραμάτων που πραγματοποιήθηκε με ακατέργαστο (raw) απόβλητο, δεν 

οδήγησε σε αποτελέσματα αφού τα εμβόλια των μυκήτων μολύνθηκαν από 

μικροοργανισμούς (κολοβακτηρίδια) του αποβλήτου, οι οποίοι έχουν ταχύτερη 

ανάπτυξη στο συγκεκριμένο υπόστρωμα σε σχέση με τους μύκητες.  

   Τα συγκριτικά αποτελέσματα των 4 μυκήτων απο τις δύο σειρές πειραμάτων με το 

αποστειρωμένο απόβλητο οδήγησαν στην επιλογή του στελέχους PO 22, ως του 

αποδοτικότερου στην αποδόμηση φαινολικών ενώσεων του αποβλήτου. Ωστόσο το 

συγκεκριμένο στέλεχος δεν ήταν τόσο αποτελεσματικό στις στερεές καλλιέργειες με 

πλήρες απόβλητο ως υπόστρωμα σε σχέση με τα άλλα στελέχη (μικρό ρυθμό 

γραμμικής αύξησης).  Αντιθέτως στις στερεές καλλιέργειες με υπόστρωμα απόβλητο 

25 % (αραιωμένο 1:4 με νερό) παρουσιάζει το μεγαλύτερο ρυθμό γραμμικής αύξησης, 

ενώ στις στερεές καλλιέργειες με υπόστρωμα απόβλητο 50 % και 75 %, οι ρυθμοί 

γραμμικής αύξησης είναι για όλα τα στελέχη παραπλήσιοι. Τελικά, και λόγω του ότι 

πρώτιστο ενδιαφέρον δόθηκε στην αποδόμηση των φαινολικών ενώσεων ως 

χαρακτηριστικού του αποβλήτου, επιλέχθηκε το στέλεχος PO 22, ως το 

καταλληλότερο για την διεξαγωγή των επόμενων πειραμάτων.  

  Όπως φάνηκε από αυτή τη σειρά πειραμάτων, οι μύκητες του γένους Pleurotus 

Ostreatus αναπτύσσονται σε πλήρες (100 %) απόβλητο χωρίς την προσθήκη 

θρεπτικών, κάτι που διαφοροποιείται με τα αποτελέσματα αντίστοιχων εργασιών 

[Martinari et al., 1996], σύμφωνα με τις οποίες η ανάπτυξη του μύκητα Pleurotus 

Ostreatus αναστελλόταν σε απόβλητο συγκέντρωσης μεγαλύτερης από 20 %. 

 

 

6.6 Επίδραση του μύκητα Pleurotus ostreatus PO 22 στην επεξεργασία του υγρού 

αποβλήτου ελαιουργείου 

 

  Καταλήγοντας στην επιλογή του πιο αποτελεσματικού μύκητα από αυτούς που 

υπήρχαν στη συλλογή μας,  το απόβλητο αποστειρώθηκε στους 121 οC για 20 λεπτά.  

  Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων έγιναν μετρήσεις σε διάφορα χαρακτηριστικά του 

αποβλήτου: pH, συγκέντρωση φαινολών, αλλαγή χρώματος, χημικά απαιτούμενο 

οξυγόνο (dCOD) καθώς και μέτρηση νωπής και ξηρής παραγόμενης βιομάζας. 
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Αποτελέσματα 

 

 

  Τα αρχικά χαρακτηριστικά του αποβλήτου πριν τον εμβολιασμό του με το 

μικροοργανισμό παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

Υπόστρωμα 

   

pH 

Συγκέντρωση 

Φαινολικών 

    (mg/l) 

δΧΑΟ 

(mgO2/l) 

Απορρόφηση 

   (400 nm) 

Απορρόφηση   

(500 nm) 

 Απορρόφηση 

(600 nm) 

Θερμικά 

αποστειρωμένο 
 

4.98 

     

11,613 

  

62,759 

    

0.924 

  

0.214 

  

0.066 

  

Πίνακας 3: Αρχικά χαρακτηριστικά του αποβλήτου (πριν τον εμβολιασμό με μύκητα)   

 

   Κατά την αποστείρωση παρατηρείται μια μικρή μείωση στην τιμή του pH, μια μικρή 

αύξηση στη συγκέντρωση των φαινολικών, ενώ το δΧΑΟ μένει στα ίδια επίπεδα. 

Ωστόσο παρατηρείται μια αλλαγή στο χρώμα του αποβλήτου, αφού γίνεται πολύ πιο 

καστανόχρωμο σε σχέση με το ακατέργαστο.  

   Η αύξηση των φαινολικών με την αποστείρωση οφείλεται πιθανόν στον μερικό 

αποπολυμερισμό των ενώσεων αυτών, που έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται 

περισσότερες οξειδωμένες ρίζες ΟΗ· που αντιδρούν με το αντιδραστήριο Folin-

Ciocalteu της μεθόδου προσδιορισμού των φαινολικών, με αποτέλεσμα να μετράται 

μεγαλύτερη απορρόφηση, αποδίδοντας τελικά μεγαλύτερη συγκέντρωση φαινολικών.  

  Στον παρακάτω πίνακα έχουμε την πορεία επώασης του μύκητα, με συνολική 

διάρκεια επώασης 50 ημέρες (μετρήσεις ανά 3 ημέρες) και τις μεταβολές στα 

χαρακτηριστικά του αποβλήτου.  
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Aπορρόφηση (nm) Ημέρες pH d-phenols 

(mg/l) 
d-COD 
(mg/l) 

Μικκύλιο 
(gr) 400 500 600 

0 4.98 11,613 62,759 0.025 0.924 0.215 0.066 
5 5.04 10,249 61,647 0.03 0.893 0.208 0.057 
8 4.95 10,487 66,222 0.035 0.882 0.207 0.061 

11 5.01 9,468 63,501 0.025 0.937 0.254 0.078 
14 5.02 8,591 63,501 0.035 1.057 0.329 0.111 
17 5.01 7,410 61,874 0.04 1.160 0.392 0.128 
20 5.00 7,107 59,369 0.055 1.171 0.404 0.145 
23 5.02 5,221 59,244 0.075 1.173 0.395 0.133 
26 5.06 4,550 56,738 0.17 1.222 0.400 0.129 
29 5.16 3,314 51,977 0.22 1.206 0.384 0.123 
32 5.11 3,315 49,472 0.29 1.218 0.384 0.121 
35 5.17 3,618 56,864 0.38 1.285 0.400 0.124 
38 5.23 2,978 51,727 0.42 1.242 0.376 0.113 
43 5.23 3,477 49,547 0.47 1.17 0.358 0.113 
49 5.25 3,488 48,554 0.485 1.162 0.345 0.10 
50 5.35 2,924 53,077 0.487 1.175 0.365 0.100 

 
        Πίνακας 4: Χαρακτηριστικά του αποβλήτου κατά την ανάπτυξη του μύκητα 

                                (50 ημέρες) 

                                                         
 
 
  Παράλληλα με τις καλλιέργειες του μύκητα, λαμβάνονταν τις ίδιες ημέρες και 

μετρήσεις από φιάλες χωρίς μύκητα (τυφλά), ώστε να διαπιστωθεί αν τα 

χαρακτηριστικά του αποβλήτου μεταβάλλονται από φυσικοχημικές ή άλλες 

διεργασίες που δεν έχουν σχέση με τη δράση του μύκητα. Επίσης συγκρίνοντας τις 

καλλιέργειες με τους μάρτυρες (τυφλά) συμπεραίνουμε κατά πόσο η δράση του 

μύκητα μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά του αποβλήτου.  
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Απορρόφηση (nm) Ημέρες pH d-phenols 
(mg/l) 

d-COD 
(mg/l) 400 500 600 

0 4.98 11,613 62,759 0.948 0.220 0.066 
5 5.02 10,400 63,996 0.853 0.186 0.051 
8 4.95 9,750 57,318 0.759 0.168 0.044 
11 4.97 10,768 65,727 0.835 0.186 0.053 
14 4.97 9,837 58,307 0.796 0.175 0.044 
17 4.98 10,378 56,738 0.775 0.167 0.030 
20 4.96 10,530 57,490 0.772 0.176 0.046 
23 4.98 9,692 57,239 0.777 0.180 0.051 
26 4.98 9,577 54,733 0.744 0.171 0.048 
29 4.97 9,143 52,228 0.736 0.183 0.053 
32 4.92 8,818 60,747 1.090 0.320 0.108 
35 4.95 9,013 57,740 1.091 0.321 0.106 
38 5.01 8,580 57,254 1.111 0.321 0.104 
43 4.98 8,666 55,736 1.113 0.336 0.101 
49 4.97 9,707 60,868 1.117 0.336 0.102 
50 4.99 9,203 59,214 1.117 0.338 0.108 

 
              Πίνακας 5:Χαρακτηριστικά του μάρτυρα (δείγμα χωρίς μύκητα στο 

                                  διάστημα ανάπτυξης του μύκητα (50 ημέρες) 

 

    Από τις μετρήσεις που έγιναν, προέκυψαν πολύ σημαντικά συμπεράσματα για την 

επίδραση του μύκητα στην επεξεργασία του πυκνού αποβλήτου ελαιουργείου. Στη 

συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά οι μεταβολές που παρατηρήθηκαν στα 

χαρακτηριστικά του αποβλήτου, όπως προέκυψαν από τις μετρήσεις των πινάκων 3 

και 4. 

   Ο μύκητας είχε σημαντική επίδραση στη μείωση της συγκέντρωσης των 

φαινολικών, φθάνοντας σε ποσοστό 74.82 % μετά το πέρας 50 ημερών επώασης,  

ξεκινώντας από τις πρώτες κιόλας ημέρες (Διάγραμμα 12). Βλέπουμε λοιπόν ότι το 

συγκεκριμένο είδος μύκητα είναι ιδιαίτερα αποδοτικό στη μείωση των φαινολικών σε 

πυκνό απόβλητο (100 %).     
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Διάγραμμα 12:Μελέτη της δράσης του μύκητα στη μείωση του  φαινολικού 

                                  κλάσματος του αποβλήτου 

 

  Το αντίστοιχο ποσοστό αποδόμησης φαινολικών κατά την επεξεργασία μιας 

διαφορετικής παρτίδας αποβλήτου ελαιοτριβείου με το μύκητα Pleurotus Ostreatus 

LGAM P69, ήταν 78.3 % για 50 % αραιωμένο με νερό απόβλητο, σε 21 ημέρες 

επώασης [Fountoulakis et al., 2002]. Παρατηρούμε ότι η αποδόμηση των φαινολικών 

κυμαίνεται σε μεγάλα ποσοστά και με τους δύο μύκητες, με τη διαφορά ότι με τον 

μύκητα Pleurotus Ostreatus LGAM P69 σε 50 % αραιωμένο απόβλητο, το ποσοστό 

αποδόμησης των φαινολικών είχε φτάσει στο 75 % μέσα σε 7 ημέρες επώασης. Το 

ποσοστό αποδόμησης φαινολικών, με τη δράση του μύκητα PO 22 σε πλήρες 

απόβλητο, ήταν 10 % σε 8 ημέρες, ενώ χρειάστηκαν 38 ημέρες για να φτάσει το 

ποσοστό αποδόμησης στο 75 %. Αυτή η διαφοροποίηση οφείλεται στο γεγονός ότι η 

συγκέντρωση των φαινολικών στο πλήρες (χωρίς αραίωση) απόβλητο είναι 

μεγαλύτερη (σχεδόν διπλάσια) σε σχέση με το αραιωμένο κατά 50 % με νερό 

απόβλητο, με αποτέλεσμα ο μύκητας να χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να 

αναπτυχθεί στο πλήρες απόβλητο.  

   Η αποδόμηση των φαινολών σε μια παρόμοια εργασία [Tsioulpas et al., 2002], 

κυμάνθηκε μεταξύ 69 % - 76 % για τους μύκητες Pleurotus LGAM P105, P112, P113, 

P116 σε απόβλητο διαφόρων αραιώσεων. Για τους μύκητες του είδους Pleurotus 

Ostreatus, το ένζυμο της λακκάσης που εκκρίνεται από αυτούς, φαίνεται ότι είναι 

υπεύθυνο για την οξείδωση των φαινολών, ελαττώνοντας το ποσοστό του μοριακού 
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οξυγόνου στο νερό, σε αντίθεση με τα ένζυμα LiP και MnP που δεν ανιχνεύθηκαν 

καθόλου [Aggelis et al., 2003].   

   Κατά τη διάρκεια της επώασης ο μύκητας επέφερε μια μικρή αύξηση του pH κατά 

0.37 στο αποστειρωμένο απόβλητο, σε διάστημα 50 ημερών, ενώ δεν παρατηρήθηκε 

μεταβολή στην τιμή του pH του μάρτυρα: 
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Διάγραμμα 13: Μεταβολή του pH τις καλλιέργειας σε σχέση με το pH του μάρτυρα 

                            κατά τη διάρκεια της επώασης 

 

   Η μεταβολή του pH του αποβλήτου κατά την ανάπτυξη του μύκητα Pleurotus 

Ostreatus LGAM P69 [Fountoulakis et al., 2002] σε αποστειρωμένο, αραιωμένο 1:1 

με νερό απόβλητο, ήταν από 6.67 σε 6.04. Η μεγαλύτερη τιμή του pH που 

παρατηρείται οφείλεται στην αραίωση του αποβλήτου με νερό (50 %).  Η μείωση του 

pH οφείλεται στις οξειδωτικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα κατά τη διεργασία. 

   Η μείωση του οργανικού φορτίου του αποβλήτου που εκφράζεται με το διαλυτό 

ΧΑΟ (d-COD) του αποβλήτου έφθασε το 22.63 % (από 62.76 g/l σε 48.55 g/l), 

αισθητά μικρότερη από τη μείωση των φαινολικών του αποβλήτου.  
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Διάγραμμα 14: Μεταβολή του d-COD(mg O2/lt) του αποβλήτου και 

                                         του μάρτυρα 

 

  Η αντίστοιχη μείωση του διαλυτού ΧΑΟ με τη δράση του μύκητα Pleurotus 

Ostreatus LGAM P69 [Fountoulakis et al., 2002], σε αραιωμένο 50 % απόβλητο, ήταν 

μόλις 10 %. Η μικρή μείωση του διαλυτού ΧΑΟ και στις δύο περιπτώσεις οφείλεται 

στο ότι το απόβλητο έχει ένα πολύ υψηλό οργανικό και φαινολικό φορτίο 

συνοδευόμενο από ένα μεγάλο ποσοστό στερεών.  

  Aντίστοιχα πειράματα που έγιναν σε απόβλητο ελαιουργείου (40 %) έδειξαν μείωση 

του διαλυτού ΧΑΟ από 10.7 % - 47.5 % με τη δράση του μύκητα Geotrichum sp., 

μείωση 12.4 % - 39.9 % για το μύκητα Αspergillus sp. και μείωση 18.2 % - 50.3 % με 

τη δράση του μύκητα Candida Tropicalis [Fadil et al., 2003] 

  Στο παρακάτω διάγραμμα έχουμε μια συγκριτική πορεία μείωσης των φαινολικών 

και του d-COD στο αποστειρωμένο απόβλητο με τη δράση του μύκητα: 
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        Διάγραμμα 15: Συγκριτική πορεία μείωσης των φαινολικών και του 

                                    d-COD στο αποστειρωμένο απόβλητο με τη δράση 

                                     του μύκητα PO22 

 

 

  Η δράση των μυκήτων ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική στη μείωση του φαινολικού, όχι 

όμως και στη μείωση του υπόλοιπου οργανικού φορτίου, το οποίο για το 

συγκεκριμένο απόβλητο ήταν ιδιαίτερα υψηλό. 

   Μετά το τέλος της επώασης μετρήθηκε παραγωγή βιομάζας στο θερμικά 

αποστειρωμένο απόβλητο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μύκητας αρχίζει την ανάπτυξή 

του στο υγρό υπόστρωμα, από τις πρώτες ημέρες επώασης και χωρίς να παρουσιάζει 

κάποια φάση καθυστέρησης, φθάνοντας σε παραγωγή βιομάζας 0.487gr/100ml 

αποβλήτου. Η πορεία ανάπτυξης του μύκητα κατά την επώασή του, παρουσιάζεται 

στο παρακάτω διάγραμμα: 
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  Διάγραμμα 16:Πορεία αύξησης του ξηρού βάρους του μικκυλίου κατά 

                                      τη διάρκεια του πειράματος 

 

   Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι κατά την ανάπτυξη του μύκητα PO 22 σε 

πλήρες απόβλητο, παρατηρήθηκε μια απότομη αύξηση του βάρους του, στο διάστημα  

από την 23η ως την 26η ημέρα ανάπτυξης. Συγκεκριμένα από 0.075 gr την 23η ημέρα 

έφτασε στα 0.17gr την 26η ημέρα, κάτι που ίσως οφείλεται στην προσκόλληση 

στερεών του αποβλήτου στο σώμα του μύκητα.  

  Η παραγωγή βιομάζας παρουσία του μύκητα Pleurotus Ostreatus LGAM P69 

[Fountoulakis et al., 2002] σε αραιωμένο 50 % απόβλητο, ήταν 0.2021 gr/100ml σε 21 

ημέρες επώασης. Και στις δύο περιπτώσεις δεν παρατηρείται φάση υστέρησης (lag 

phase) κατά την ανάπτυξη του μύκητα, ενώ η παραγωγή βιομάζας στο πλήρες (χωρίς 

αραίωση) απόβλητο είναι σχεδόν διπλάσια σε σχέση με το αραιωμένο, κατά 50 % με 

νερό, απόβλητο. Αυτό οφείλεται στο ότι το μη αραιωμένο απόβλητο περιέχει 

μεγαλύτερες ποσότητες θρεπτικών, με αποτέλεσμα η ανάπτυξη του μύκητα να διαρκεί 

περισσότερο.  

.   Προκειμένου να μετρηθεί η αλλαγή χρώματος του αποβλήτου, γινόταν διήθηση του 

δείγματος, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στη μέτρηση της απορρόφησης, λόγω της 

υψηλής συγκέντρωσης στερεών. Η απορρόφηση μετρήθηκε σε τρία μήκη κύματος 
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(400, 500 και 600 nm). Ο μύκητας προκάλεσε σημαντική αύξηση στο χρώμα του 

αποβλήτου (επιχρωματισμός) ιδιαίτερα όταν μετρήθηκε στα 500 και 600 nm, όπου 

ανήλθε σε ποσοστό 87.9 % και 119.69 % αντίστοιχα, σε 20 ημέρες επώασης. Το 

αντίστοιχο ποσοστό στα 400 nm,  ήταν 39.07 % μετά από 35 ημέρες επώασης.     

     Η πορεία της αύξησης του χρώματος του αποβλήτου δίνεται στη συνέχεια: 
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Διάγραμμα 17:Μεταβολή του χρώματος του αποβλήτου στα 400, 500 και 600 nm 
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Αντίστοιχα για το μάρτυρα (τυφλό) έχουμε: 
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Διάγραμμα 18: Μεταβολή του χρώματος του μάρτυρα (τυφλό) στα 

                                         400, 500, 600 nm 

 

  Ωστόσο με τη δράση του μύκητα Pleurotus Ostreatus LGAM P69 [Fountoulakis et 

al., 2002], σε αραιωμένο απόβλητο παρατηρήθηκε μείωση του χρώματος του 

αποβλήτου (αποχρωματισμός) στα 500 και 600 nm, που ήταν 44.7 % και 62.3 % 

αντίστοιχα σε 13 ημέρες επώασης. Η διαφορετική αυτή μεταβολή στο χρώμα του 

αποβλήτου πιθανόν οφείλεται στο ότι ο μύκητας ΡΟ 22 δεν είναι αποτελεσματικός 

στην μείωση του χρώματος (αποχρωματισμός) του αποβλήτου. 

  Επίσης στο διάγραμμα 18 παρατηρούμε ότι η μεταβολή του χρώματος για το 

μάρτυρα (τυφλό) ακολουθεί μια ελαφρά καθοδική πορεία μέχρι την 30η περίπου 

ημέρα επώασης, ενώ στο διάστημα από την 30η έως την 33η ημέρα παρουσιάζει μια 

απότομη αύξηση. Από την 33η ημέρα και πέρα δεν παρουσιάζει κάποια μεταβολή. Η 

απότομη αυτή αύξηση της απορρόφησης του αποβλήτου, οφείλεται σε φυσικοχημικές 

διεργασίες (οξείδωση) που έλαβαν χώρα στο απόβλητο και δεν έχουν σχέση με τη 

δράση του μύκητα. Αυτό αποδεικνύεται και από το διάγραμμα 17, όπου παρατηρείται 

αύξηση της απορρόφησης του αποβλήτου, λόγω της μη δυνατότητας του μύκητα να 

αποχρωματίσει το απόβλητο. 
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  Στο επεξεργασμένο με το μύκητα Pleurotus Ostreatus LGAM P69 αραιωμένο 

απόβλητο, ο αποχρωματισμός άρχισε μετά την 7η ημέρα επώασης, ωστόσο μέχρι τότε 

το μεγαλύτερο ποσοστό φαινολικών (περίπου 75 %) είχε αποδομηθεί. Το συμπέρασμα 

που βγαίνει είναι ότι δεν υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ του αποχρωματισμού του 

αποβλήτου και της αποδόμησης των φαινολικών. Στο επεξεργασμένο με το μύκητα 

PO 22 απόβλητο, η αύξηση του χρώματος του αποβλήτου άρχισε μετά την 8η ημέρα 

επώασης, ενώ η αποδόμηση των φαινολικών είχε αρχίσει από την 5η κιόλας ημέρα. 

Κατά τις 20 πρώτες ημέρες επώασης, όπου είχαμε σημαντική αύξηση του χρώματος 

του αποβλήτου, η αποδόμηση των φαινολικών έφτασε το 38.80 %, ενώ στις 35 ημέρες 

το ποσοστό έφτασε το 68.84 %. Επομένως ούτε σ’αυτήν την περίπτωση υπάρχει 

άμεση συσχέτιση μεταξύ της αλλαγής χρώματος του αποβλήτου και της αποδόμησης 

των φαινολικών.  

   Σε παρόμοιες εργασίες από άλλους ερευνητές είχαμε αλλαγή του χρώματος του 

αποβλήτου (από μαύρο σε κίτρινο-καφέ) με τη χρήση διαφόρων μυκήτων: Pleurotus 

LGAM P105, P112, P113, P116 [Tsioulpas et al., 2002], Phanerochaete 

chrysosporium [Sayadi et al., 1992], Phanerochaete flavido-alba [Blanquez et al., 

2002] 

 

 

 

6.7 Ανάπτυξη του μύκητα Rhizopus Stolonifer για τη συγκέντρωση των στερεών 

στα Υγρά Απόβλητα Ελαιουργείων.  

 

 

Αποτελέσματα 

 
 
   Κατά την ανάπτυξη του μύκητα στις φιάλες, παρατηρείται διαύγαση του υγρού, κάτι 

που οφείλεται στον εγκλωβισμό των στερεών στο σώμα του μύκητα. Μετρήθηκαν 

διάφορες παράμετροι όπως pH, TSS, VSS, d-COD, COD, d-phenols. Επίσης στις ίδιες 

αραιώσεις, οι διαφορετικές επαναλήψεις δε διαρκούν το ίδιο, κάτι που ίσως οφείλεται 

στον εμβολιασμό με μύκητα και στις συνθήκες που συνάντησε στις φιάλες.  

   Στον παρακάτω πίνακα έχουμε τις μεταβολές στα χαρακτηριστικά του αποβλήτου, 

πριν και μετά τη δράση του μύκητα Rhizopus Stolonifer: 
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Πριν τη δράση του Rhizopus stolonifer 

      

αραιώσεις pH  TSS(g/l)  VSS(g/l)  d-COD(mg/l)  d-phenols(mg/l)  

25 % 4.98 16.48 16.27 20,362 3,184 

50 % 5.04 19.32 18.97 38,361 5,893 

75 % 5.06 30.63 29.93 51,059 8,103 

100 % 5.00 50.37 49.08 74,851 11,137 

      

Μετά τη δράση του Rhizopus stolonifer  

       

αραιώσεις pH  TSS(g/l) VSS(g/l)  d-COD (mg/l)  d-phenols (mg/l) days 

A 4.11 1.44 1.19 20,609 3,488 7 
25 % 

B 4.1 1.7 1.42 20,363 3,748 10 

A 4.49 2.64 2.14 27,266 5,416 11 
50 % 

B 5.03 5.12 4.6 22,974 4,419 13 

A 4.32 4.26 3.44 44,895 7,367 10 
75 % 

B 5.51 4.2 3.6 39,247 7,149 15 

A 4.11 7.68 6.32 63,409 10,183 17 
100 % 

B 4.04 10.47 9.61 54,039 11,006 22 

 

Πίνακας 6: Χαρακτηριστικά αποβλήτου πριν και μετά τη δράση του μύκητα 

Rhizopus St.  σε αποστειρωμένο απόβλητο 
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Rhizopus Stolonifer 

  

αραιώσεις COD(mg/l)  

Πρίν 44,112 
25 % 

Μετά 17,645 

Πρίν 74,995 
50 % 

Μετά 28,123 

Πρίν 128,116 
75 % 

Μετά 49,997 

Πρίν 164,684 
100 % 

Μετά 58,816 

  

Πίνακας 7:Μεταβολή ολικού ΧΑΟ (COD) πριν και μετά τη δράση του μύκητα, για 

κάθε αραίωση.  

 

  Όπως προέκυψε από τις μετρήσεις, το pH μειώνεται κατά 0.9 (από ~5 σε ~ 4.1), ενώ 

οι τιμές του d-COD και d-phenols παραμένουν περίπου ίδιες. Επίσης η τιμή του 

ολικού ΧΑΟ μειώθηκε περίπου κατά 62 %, όπως φαίνεται από τον πίνακα 6. Αυτό 

όμως που προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν η μεγάλη μείωση των στερεών (TSS, 

VSS) του αποβλήτου. Από πίνακα 5 παρατηρούμε ότι για 25 % αραίωση είχαμε: 

μείωση TSS (από 16.48 g/l σε  1.57 g/l) και μείωση VSS (από 16.27 g/l σε 1.3 g/l). 

Αντίστοιχα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν για τις υπόλοιπες αραιώσεις (50 %, 75 % 

και 100 %), οι οποίες ωστόσο είχαν μεγαλύτερη διάρκεια αφού υπήρχαν περισσότερα 

στερεά. Μετά το πέρας 7-10 ημερών, παρατηρήθηκε πλήρης διαύγαση του υγρού 

στην αραίωση 25 %, οπότε και σταμάτησε γι’ αυτήν η ανάπτυξη, ενώ στο πλήρες 

απόβλητο (100 %) η ανάπτυξη του μύκητα κράτησε 17-22 ημέρες. 

   Στο παρακάτω διάγραμμα έχουμε το ποσοστό απομάκρυνσης των στερεών του 

αποβλήτου για κάθε αραίωση (25 %, 50 %, 75 % και 100 %) με τη δράση του μύκητα 

καθώς και τη διάρκεια των πειραμάτων.  
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            Διάγραμμα 19:Ποσοστά απομάκρυνσης των στερεών του αποβλήτου για τις 

                                     διάφορες αραιώσεις 

 

  Όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία [Blandino et al., 2001], η μορφολογία του 

Rhizopus Stolonifer είναι τέτοια ώστε όταν αναπτύσσεται σε αναδευόμενες φιάλες, 

δημιουργεί μια συμπαγή μάζα από τη δεύτερη μέρα ανάπτυξης. Έτσι δρα σαν σακί 

στο οποίο εγκλωβίζονται τα αιωρούμενα στερεά του μέσου στο οποίο αναπτύσσεται. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, στο τέλος της περιόδου ανάπτυξης, το υγρό που απομένει 

στη φιάλη να είναι διαυγές, απαλλαγμένο από τα αιωρούμενα στερεά. 

   Μετά το τέλος της ανάπτυξης του μύκητα σε κάθε φιάλη, συλλέχθηκε το υγρό που 

υπήρχε στη φιάλη, το οποίο απαλλαγμένο από στερεά θα μπορούσε πιο εύκολα να 

υποστεί επεξεργασία προκειμένου να αποτοξικοποιηθεί (απομάκρυνση φαινολών και 

οργανικού φορτίου) ώστε να γίνει λιγότερο επικίνδυνο για διάθεση στο περιβάλλον. Η 

προσπάθεια αυτή θα γινόταν με τον εμβολιασμό του συγκεκριμένου υγρού με μύκητα 

Pleurotus Ostreatus, ο οποίος επέδειξε σημαντική μείωση των φαινολικών του 

αποβλήτου και συνέβαλε στην αποτοξικοποίησή του. Ωστόσο στο εν λόγω υγρό δεν 

αναπτύχθηκε ο μύκητας Pleurotus Ostreatus με τον οποίο έγινε ο εμβολιασμός, κάτι 

που ίσως οφείλεται σε ένζυμα που παρήχθησαν στο υγρό από τη δράση του μύκητα 

Rhizopus Stolonifer και τα οποία παρεμπόδισαν την ανάπτυξη του Pleurotus 

Ostreatus.  Επίσης συλλέχθηκε ο μύκητας, ο οποίος είχε εγκλωβίσει τα στερεά, και 

ξηράνθηκε ώστε να υπολογιστεί το καθαρό βάρος του (βιομάζα) που αναπτύχθηκε και 

το οποίο κυμαινόταν από 25-29 % του συνολικού βάρους του μικκυλίου.  
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

  Η παρούσα μελέτη έδειξε ότι οι μύκητες του γένους Pleurotus, είναι δυνατόν να 

χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων ελαιουργείων, όσον αφορά 

τη μείωση του φαινολικού φορτίου και την αλλαγή χρώματος του αποβλήτου. Τα 

αποτελέσματα μας επιβεβαιώνουν αυτά της βιβλιογραφίας, όμως όσον αφορά τα 

ποσοστά μείωσης των ρυπαντικών παραμέτρων δε μπορεί να γίνει αξιόπιστη 

σύγκριση εξαιτίας της διαφορετικής προέλευσης του αποβλήτου, τον τύπο του 

ελαιουργείου και τις διαφορετικές καλλιεργητικές συνθήκες των χρησιμοποιούμενων 

στελεχών μυκήτων.  

 Από τις στερεές καλλιέργειες φαίνεται ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά στην 

ανάπτυξη των 4 μυκήτων για τις διάφορες αραιώσεις του αποβλήτου με νερό σε 

αντίθεση με το πλήρες (χωρίς αραίωση) απόβλητο όπου έχουμε διαφοροποιήσεις, 

της τάξης των 3 ημερών (από 11-14 ημέρες), στην ανάπτυξη των μυκήτων.  

 Τα συγκριτικά αποτελέσματα των υγρών καλλιεργειών των 4 μυκήτων από τις δύο 

σειρές πειραμάτων με το αποστειρωμένο απόβλητο (χωρίς αραίωση και 1:1 

αραίωση με νερό) οδήγησαν στην επιλογή του στελέχους PO 22, ως του 

αποδοτικότερου στην αποδόμηση φαινολικών ενώσεων του αποβλήτου. 

 H διεργασία της ανάπτυξης του μύκητα PO 22 σε θερμικά αποστειρωμένο 

απόβλητο είναι πολύ αποτελεσματική και σε μικρό χρονικό διάστημα. Η μείωση 

των φαινολικών φθάνει σε ποσοστό 74.82 % σε 50 ημέρες επώασης για το πλήρες 

(100 %) απόβλητο. 

 Η ανάπτυξη του μύκητα PO 22 δεν παρουσιάζει καμία φάση υστέρησης (lag 

phase), ενώ μετά από 50 ημέρες παράγονται 0. 487 gr μύκητα/100 ml αποβλήτου.  

 Το pH του αποβλήτου παρουσίασε μια μικρή αύξηση,  μετά από 50 ημέρες 

επώασης του μύκητα,  από 4.98 σε 5.35. Αντίθετα το pH του μάρτυρα (τυφλό) δεν 

παρουσίασε κάποια μεταβολή κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.      

 Όσον αφορά την αλλαγή χρώματος του αποβλήτου, ο μύκητας επέδειξε σημαντική 

αύξηση του χρώματος του αποβλήτου (επιχρωματισμός),  ιδιαίτερα όταν 

μετρήθηκε στα 500 και 600 nm, όπου ανήλθε σε ποσοστό 87.9 % και 119.69 % 

αντίστοιχα, μετά από 20 ημέρες επώασης.  Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι 

δεν υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ της αλλαγής χρώματος του αποβλήτου και 

της αποδόμησης των φαινολικών. 
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  Ενώ ο μύκητας επέδρασε σημαντικά τόσο στη μείωση των φαινολικών όσο και 

στον αποχρωματισμό του αποβλήτου, δε μείωσε σημαντικά το οργανικό φορτίο 

του αποβλήτου. Η μείωση του διαλυτού ΧΑΟ (d-COD) περιορίστηκε σε ποσοστό 

22.63 %. Η δράση των μυκήτων ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική στη μείωση του 

φαινολικού, όχι όμως και στη μείωση του υπόλοιπου οργανικού φορτίου. 

 Η αδυναμία του μύκητα να αναπτυχθεί σε θερμοκρασίες παστερίωσης κοντά 

στους 70 οC, οφείλεται πιθανότατα στο γεγονός ότι το λιόζουμο είναι ένα πλούσιο 

υπόστρωμα, με αποτέλεσμα να ευνοείται η ανάπτυξη περισσοτέρων ειδών 

μικροοργανισμών, αρκετοί από τους οποίους εμφανίζονται ανθεκτικοί σε υψηλές 

θερμοκρασίες (θερμόφιλοι) και ανταγωνίζονται το μύκητα. 

 Η ανάπτυξη του μύκητα Rhizopus Stolonifer σε ακατέργαστο απόβλητο 

ελαιουργείου οδήγησε σε εντυπωσιακή μείωση των στερεών συστατικών του 

αποβλήτου, η οποία κυμαινόταν μεταξύ 80 - 90 % των ολικών στερεών. Η 

διάρκεια της διαδικασίας ξεκινούσε από 7 ημέρες για τις μεγάλες αραιώσεις (25 % 

απόβλητο-75 % νερό) και έφτανε τις 22 ημέρες για το πλήρες απόβλητο. 

 

  Υπάρχουν είδη μυκήτων που παράγουν οξειδωτικά ένζυμα, ικανά να οξειδώνουν 

μεγάλο αριθμό οργανικών ενέσεων. Ένα τέτοιο είδος είναι το Phanerochaete 

chrysosporium, που παράγει το ένζυμο της υπεροξειδάσης της λιγνίνης (LiP) το οποίο 

οξειδώνει πλήθος οργανικών ενώσεων. Ερευνητικές εργασίες που έγιναν με αυτό το 

είδος, χρησιμοποιώντας ως υπόστρωμα ανάπτυξης απόβλητο ελαιουργείου, έδειξαν 

αφαίρεση του οργανικού υλικού μεγαλύτερη από 70 - 80 %. Η χρήση ενός τέτοιου 

είδους μύκητα είναι πιθανόν να οδηγήσει σε μεγαλύτερη μείωση οργανικού φορτίου 

και με κατάλληλη βελτιστοποίηση να αποτελέσει αυτόνομη λύση για ολοκληρωμένη 

διαχείριση και διάθεση του αποβλήτου.  

 Ο μύκητας στις καλλιέργειες που πραγματοποιήθηκαν αναπτύσσεται ακτινικά προς 

όλες τις κατευθύνσεις καλύπτοντας την επιφάνεια του αποβλήτου στη φιάλη. Ωστόσο 

δεν αναπτύσσεται σ’όλο τον όγκο του αποβλήτου, κάτι που ίσως να γινόταν με την 

παροχή αερισμού σ’αυτό με τη βοήθεια αεραντλίας. Η ίδια η αεραντλία θα 

δημιουργούσε την απαιτούμενη ανάδευση ώστε το μικκύλιο να αναπτυσσόταν σ’όλο 

τον όγκο του αποβλήτου.  

  Παρατηρήθηκε επίσης ότι σταματάει η ανάπτυξη του μύκητα μόλις έρθει σε επαφή 

με τα τοιχώματα της φιάλης, κάτι που αποδεικνύει ότι ο μύκητας αναπτύσσεται 

επιφανειακά και όχι σε όλο τον όγκο του αποβλήτου. Προς αυτή την κατεύθυνση 
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ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα θα ήταν η διεξαγωγή πειραμάτων με καλλιέργεια του μύκητα 

σε δοχεία (μπουκάλια ή φιάλες) όπου το απόβλητο θα καταλαμβάνει μεγαλύτερη 

επιφάνεια, ώστε να μειωθεί η παρεμποδιστική δράση των τοιχωμάτων του δοχείου 

στην ανάπτυξη του μύκητα.   

  Η αξιολόγηση και άλλων ειδών μυκήτων στην επεξεργασία του αποβλήτου 

ελαιουργείου, αποτελεί ένα ενδιαφέρον θέμα προς έρευνα. Τόσο η απουσία 

εξειδίκευσης που χαρακτηρίζει τα ένζυμα που παράγονται από αυτές τις 

συγκεκριμένες κατηγορίες μυκήτων, όσο και οι δομικές σχέσεις πολλών αρωματικών 

ρύπων με τα φυσικά υποστρώματα αυτών των ενζύμων, υπέδειξαν τη χρήση των 

λιγνινολυτικών αυτών μικροοργανισμών στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων 

ελαιουργείων. Διεξοδικότερη μελέτη της μοριακής πλευρά της λιγνινόλυσης, των 

οξειδωτικών μηχανισμών των λιγνινολυτικών ενζύμων αλλά και της μοριακής 

βιολογίας των μυκήτων λευκής σήψης, θα προωθήσουν μεταξύ των άλλων τη χρήση 

των μυκήτων λευκής σήψης και των ενζύμων τους στην περιβαλλοντική 

βιοτεχνολογία 

     Ως τελικό συμπέρασμα από τις διεργασίες της αποστείρωσης και παστερίωσης, 

προκύπτει ότι ο μύκητας αναπτύσσεται και αποδομεί φαινολικές ενώσεις σε πολύ 

μεγάλο ποσοστό και σε μικρούς χρόνους παραμονής. Ωστόσο σε καμία από τις δύο 

περιπτώσεις η επεξεργασία με μύκητα δε μπορεί να αποτελέσει αυτόνομη διεργασία 

για ολοκληρωμένη διαχείριση και διάθεση του αποβλήτου, τόσο σε εδαφικούς 

(παραμένει αρκετά φυτοτοξικό) όσο και σε υδάτινους αποδέκτες (μικρή μείωση του 

οργανικού φορτίου).  

  Ο συνδυασμός του σταδίου αυτού με άλλες βιολογικές διεργασίες(αναερόβιας-

αερόβιας χώνευσης), αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη προοπτική που μπορεί να 

οδηγήσει σε πολύ καλά αποτελέσματα για την αποτοξικοποίησή του. Ωστόσο η 

αναερόβια χώνευση είναι μια πολύ ευαίσθητη διεργασία και χρειάζεται μελέτη ως 

προς τις βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας των αναερόβιων αντιδραστήρων σε σχέση με 

τη συγκέντρωση των φαινολικών, τα στερεά, την οργανική φόρτιση και τη χημική 

σύσταση της τροφοδοσίας.  

   .     
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