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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε ορθολογικός σχεδιασμός 

θρεπτικών μέσων με βάση απόβλητα τυροκομείων, για την ανάπτυξη κυττάρων Chlorella. 

Σκοπός ήταν η βελτιστοποίηση της μεθοδολογίας που είχε αναπτυχθεί σε προηγούμενες 

εργασίες της εργαστηριακής μας ομάδας. Πιο συγκεκριμένα, τα πειράματα εστίασαν στη 

μείωση των περιττών βημάτων προκατεργασίας των αποβλήτων, καθώς και βελτιστοποίηση 

της παραγωγικότητας βιομάζας του μικροφύκους. 

Προηγούμενες μελέτες του εργαστηρίου μας έδειξαν πως τα μικροφύκη του γένους 

Chlorella έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσονται στα υγρά απόβλητα, με τον περιοριστικό 

παράγοντα να είναι κατά κύριο λόγο η έλλειψη ιχνοστοιχείων. Δεδομένου ότι στο γάλα (και 

κατ’ επέκταση στο τυρόγαλα) περιέχονται κάποια μεταλλικά ιχνοστοιχεία, πραγματοποιήθηκε 

διερεύνηση προσθήκης διαφόρων συνδυασμών μετάλλων από το διάλυμα ιχνοστοιχείων 

Hutner΄s, με σκοπό την εύρεση των απαραίτητων στοιχείων που απουσιάζουν από το 

τυρόγαλα. Επιπλέον, μελετήθηκε η επίδραση της αρχικής κυτταρικής συγκέντρωσης στην 

ανάπτυξη Chlorella σε δευτερογενή και πρωτογενή απόβλητα τυροκομείων. Ένα πλεονέκτημα 

της βασικής μεθοδολογίας είναι ότι το μικροφύκος επιτυγχάνει ανάπτυξη στα απόβλητα και με 

πολύ χαμηλές αρχικές κυτταρικές συγκεντρώσεις. Στα πλαίσια βελτίωσης του ρυθμού 

ανάπτυξης και παραγωγής βιομάζας, πραγματοποιήθηκε μελέτη αύξησης της αρχικής 

κυτταρικής συγκέντρωσης του μικροφύκους στις καλλιέργειες. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως ο συνδυασμός σιδήρου και μαγγανίου αποτελεί την 

ελάχιστη απαραίτητη προσθήκη για την ανάπτυξη των κυττάρων Chlorella. Επιπλέον, στα 

θρεπτικά μέσα καλλιέργειας που είχαν ως βάση πρωτογενή δείγματα τυρογάλακτος 

παρατηρήθηκε υψηλότερη ανάπτυξη του μικροφύκους, σε σχέση με αυτά που αναπτύχθηκαν 

σε θρεπτικό μέσο με βάση δευτερογενή δείγματα. Η αύξηση της αρχικής κυτταρικής 

συγκέντρωσης επέτρεψε ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά δεν οδήγησε σε αύξηση της 

τελική ποσότητας παραγόμενης βιομάζας σε κάθε περίπτωση. Τα αποτελέσματα της παρούσας 

διατριβής απέδειξαν ότι η βελτιστοποίηση της μεθοδολογίας μας ήταν εφικτή, το οποίο θα 

επιτρέψει τη μείωση του κόστους εφαρμογής της μεθοδολογίας σε μεγαλύτερη κλίμακα. 

 

Λέξεις κλειδιά: Chlorella, φωτοσύνθεση, ανάπτυξη, βιοαποκατάσταση, γαλακτοκομικά 

απόβλητα 
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ABSTRACT 

The aim of this research was  the rational design of cheese-whey based media for 

Chlorella biomass production, following up previous research work of our research group. 

The experiments focused on the elimination of unnecessary pretreatment steps, as well as 

improvement of the biomass production yield. 

Previous studies of our research group have shown that microalgae of the Chlorella 

genus can be grown in whey-based media with the simple addition of trace elements. Given 

that milk (and consequently whey) contains some trace metals, the addition of trace metals in 

various combinations was studied, in order to find the essential elements that are not present 

in whey. Furthermore, the effect of the initial cell concentration on the growth of Chlorella in 

primary and secondary cheese whey was studied. An advantage of the developed 

methodology is that this microalga is able to achieve growth in whey, even at very low initial 

cell concentration levels. In order to improve growth rates and biomass production yields, the 

effect of increasing the initial microalgal cell concentration was studied as well. 

Our results have shown that the addition of both ferrous and manganese (II) ions is the 

minimum requirement for the growth of Chlorella cells in cheese whey. In addition, cells 

grown in culture media based on primary cheese whey exhibited higher growth compared to 

the respective ones in secondary cheese whey. Increasing the initial cell concentration resulted 

in pronounced growth rates, but the final biomass produced remained the same. The results of 

this thesis showed that the optimization of our methodology was achieved, and these findings 

can be a tool to reduce the cost of large-scale applications. 

 

 

Keywords: Microalgae, Chlorella, photosynthesis, growth, trace minerals, initial cell 

concentration, bioremediation, dairy wastewaters 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Φωτοσύνθεση 

Οι αυτότροφοι οργανισμοί (φυτά και ορισμένα βακτήρια) εξασφαλίζουν την 

απαιτούμενη για την επιβίωση τους ενέργεια για την σύνθεση οργανικών ενώσεων μέσω της 

φωτοσύνθεσης. Η φωτοσύνθεση αποτελεί μια βιοενεργητική διαδικασία. Η οξυγονική 

φωτοσύνθεση οδηγεί στην απελευθέρωση οξυγόνου ως παραπροϊόν και πραγματοποιείται 

σε δυο επιμέρους στάδια: τις φωτεινές και τις σκοτεινές αντιδράσεις. 

Η διαδικασία τη φωτοσύνθεσης λαμβάνει χώρα στις θυλακοειδείς μεμβράνες των 

χλωροπλαστών. Αρχικά οι φωτοσυνθετικές χρωστικές δεσμεύουν ηλιακή ενέργεια υπό 

μορφή φωτονίων και αυτές μεταφέρονται στα κέντρα αντίδρασης. Οι φωτεινές αντιδράσεις 

περιλαμβάνουν την οξείδωση του νερού μέσω των αντιδράσεων παραγωγής ηλεκτρονίων 

και πρωτονίων, οι οποίες οδηγούν τελικά στην παραγωγή NADPH, ATP, O2. Οι σκοτεινές 

αντιδράσεις αξιοποιούν τα προϊόντα των φωτεινών αντιδράσεων (NADPH, ATP) με στόχο 

την αναγωγή CO2 και τη σύνθεση οργανικών υποστρωμάτων. 

Τα κυανοβακτήρια και τα ευκαρυωτικά μικροφύκη αποτελούν μια οικονομικά και 

περιβαλλοντικά πρώτη ύλη για την  παραγωγή ζωοτροφών, καυσίμων και μεταβολιτών 

υψηλής αξίας. Επιπλέον μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επεξεργασία αποβλήτων και σε 

διαδικασίες μείωσης εκπομπών CO2 [1]. 

 

Εικόνα 1: Σχηματική αναπαράσταση φωτοσυνθετικού μηχανισμού. 
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1.2.Φωτοσυνθετικοί μικροοργανισμοί-Μικροφύκη 

Τα φύκη ταξινομούνται με βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους σε δυο κύριες 

κατηγορίες: τα μικροφύκη (μονοκύτταρα όπως τα διάτομα ή πολυκύτταρα) και μακροφύκη 

(φύκια). Τα μακροφύκη είναι παρόμοια με τα κατώτερα φυτά, ενώ τα μικροφύκη ανήκουν 

στις πιο αρχέγονες μορφές φυτών [2]. Τα μικροφύκη στερούνται διαφόρων δομών (π.χ. 

μίσχοι, ρίζες, φύλλα και αγγειακός ιστός) που χαρακτηρίζουν τα φυτά της ξηράς [3] και το 

εύρος μεγεθών τους εκτείνεται σε επτά τάξεις μεγέθους. Παράλληλα, οι φωτοσυνθετικές 

χρωστικές τους είναι επίσης ποικιλόμορφες. Πιο συγκεκριμένα τα πράσινα μικροφύκη 

αποτελούν μια μεγάλη και ποικιλόμορφη κατηγορία μονοκύτταρων ή πολυκύτταρων 

οργανισμών που χαρακτηρίζονται ως ευκαρυωτικοί, υδρόβιοι και φωτοσυνθετικοί. 

 

 

 

Εικόνα 2: Γενική ταξινόμηση της οικογένειας των μικροφύκων [2]. 

1.3.Μικροφύκη του γένους Chlorella 

Η Chlorella αποτελεί ένα γένος ευκαρυωτικού, μονοκύτταρου μικροφύκους, που 

ανήκει στη διαίρεση Chlrorophyta. Η C.vulgaris είναι ένα σφαιρικό ή ελλειψοειδές κύτταρο, 

διαμέτρου 2-10 μm χωρίς μαστίγια που παρουσιάζει πολλά κοινά δομικά στοιχεία με τα 

φυτά. Εμφανίζονται ως μεμονωμένα κύτταρα, αλλά μπορεί να σχηματίσουν και αποικίες ως 

και 64 κύτταρα. Αναπαράγεται μέσω αυτοσπορυλίωσης σε 2-32 θυγατρικά κύτταρα, που 

είναι και ο συχνότερος τρόπος αναπαραγωγής των μικροφυκών, καθώς κάτω από βέλτιστες 

συνθήκες είναι ικανό να πολλαπλασιαστεί μέσα σε 24 ώρες [4]. 



9 
 

Τα κύτταρα Chlorella παρουσιάζουν τη δομή ενός τυπικού ευκαρυωτικού κυττάρου 

καθώς  αποτελούνται από ένα μονοστρωματικό κυτταρικό τοίχωμα πάχους 100-200 nm, του 

οποίου ο ρόλος είναι να προσφέρει μηχανική και χημική προστασία ενάντια σε εισβολείς 

και σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες ανάπτυξης. Αξίζει να αναφερθεί πως ο βαθμός 

προστασίας που προσδίδει το τοίχωμα ποικίλει στις διάφορες φάσης ζωή του κυτταρικού 

κύκλου. Το κυτταρικό τοίχωμα εμφανίζει επιπλέον ανθεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα, για 

αυτό και ο μικροοργανισμός αυτός, χρησιμοποιείται ευρύτατα στην βιοαποκατάσταση 

αποβλήτων. Επιπλέον έχει έναν ενιαίο, κυπελλοειδή χλωροπλάστη με ή χωρίς την παρουσία 

πυρηνοειδών [5]. Τα μικροφύκη και ειδικότερα τα κύτταρα Chlorella είναι τα πρώτα που 

χρησιμοποιήθηκαν για καλλιέργεια σε μεγάλη κλίμακα και βιομηχανική παραγωγή, καθώς 

εμφανίζουν πολυάριθμες εφαρμογές τόσο στην ανθρώπινη διατροφή, αλλά και ως πρώτη 

ύλη βιοκαυσίμων [6, 7]. 

Η βιομάζα των μικροφυκών συνίστανται κυρίως από πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, 

λιπίδια, φωτοσυνθετικές χρωστικές, ιχνοστοιχεία και βιταμίνες. Tα συστατικά αυτά, 

μπορούν να ταξινομηθούν περαιτέρω σε πρωτογενείς και δευτερογενείς μεταβολίτες. Οι 

πρωτογενείς μεταβολίτες είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξη και τις βασικές μεταβολικές 

διεργασίες του κυττάρου, όπως η φωτοσύνθεση, ενώ οι δευτερογενείς προέρχονται από τους 

πρωτογενείς, όταν τα κύτταρα εκτίθενται σε δυσμενή περιβαλλοντικά ερεθίσματα. 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, μελετήθηκε ένα στέλεχος του γένους 

Chlorella, το οποίο απομονώθηκε από ένα ευτροφικό σημείο στον ποταμό Γιόφυρο, στο 

Ηράκλειο Κρήτης και χαρακτηρίστηκε από την ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου σε 

προηγούμενες μελέτες [7]. Περαιτέρω μελέτη με χρήση της οπτικής  και ηλεκτρονικής 

μικροσκοπίας φανέρωσε την ύπαρξη μιας λευκής εξωκυττάριας μήτρας, η οποία περιβάλλει 

εξωτερικά κάθε κύτταρο. Η εξωκυττάρια αυτή μήτρα, διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό 

ρόλο στο σχηματισμό αποικιών και μπορεί να διαχωριστεί από το κύτταρο με μια απλή 

φυγοκέντριση. Μετά τον διαχωρισμό από το κύτταρο η μήτρα σχηματίζει σπειροειδείς 

διαμορφώσεις και περιέχει διάφορους πολυσακχαρίτες ,όπως γλυκοζαμίνη, γαλακτόζη, 

αραβινόζη [7]. 
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Εικόνα 3: (Α) Κύτταρα Chlorella στο οπτικό μικροσκόπιο.(Β) Σχηματική αναπαράσταση 
του τρόπου αναπαραγωγής κυττάρων Chlorella [4]. 

1.4. Συνθήκες-Συστήματα καλλιέργειας 

1.4.1. Αυτότροφες Συνθήκες 

 Κατά την ανάπτυξη των φωτοσυνθετικών μικροοργανισμών σε αυτότροφες 

συνθήκες αξιοποιείται το ηλιακό φως ως πηγή ενέργειας και CO2 ως  αποκλειστική πηγή 

άνθρακα. Αποτελεί την πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδο καλλιέργειας για την 

ανάπτυξη μικροφύκων σε μεγάλη κλίμακα, μιας και η πιθανότητα μόλυνσης στην 

αυτότροφη ανάπτυξη είναι σημαντικά μικρότερη, οπότε τα υπαίθρια συστήματα 

καλλιέργειας μικροφυκών μεγάλης  κλίμακας χρησιμοποιούνται συνήθως σε 

φωτοαυτότροφες καλλιέργειας. Καθοριστικός παράγοντας στις συνθήκες αυτές είναι η 

επαρκής παροχή CO2 για την ανάπτυξη των μικροφυκών [8]. 

1.4.2. Ετερότροφες Συνθήκες 

Η ανάπτυξη των μικροφυκών υπό ετερότροφες συνθήκες περιλαμβάνει τη χρήση 

αποκλειστικά οργανικών υποστρωμάτων ως πηγή ενέργειας και άνθρακα . Το είδος αυτό 

της καλλιέργειας θα μπορούσε να ξεπεράσει τα διάφορα προβλήματα τα οποία σχετίζονται 

με το φωτισμό των μικροφυκών, όπως π.χ. η δυσκολία σχηματισμού υψηλής πυκνότητας 

κυττάρων σε μεγάλης κλίμακας φωτοβιοαντιδραστήρες. Παρόλα αυτά, το ετερότροφο 

σύστημα στηρίζεται στην παροχή οργανικών υποστρωμάτων συχνά αντιμετωπίζει 

προβλήματα επιμόλυνσης από ανεπιθύμητους μικροοργανισμούς [8]. 
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1.4.3. Μεικτότροφες Συνθήκες 

Όταν τα μικροφύκη υποβάλλονται σε φωτοσύνθεση με ταυτόχρονη χρήση 

οργανικών ουσιών και ανόργανου άνθρακα (CO2), ως πηγή άνθρακα για την ανάπτυξή τους, 

τότε η καλλιέργεια ονομάζεται μεικτότροφη. Συνεπώς τα κύτταρα καταναλώνουν οργανικά 

υποστρώματα και το CO2, το οποίο απελευθερώνεται μέσω της αναπνοής, μπορεί να 

παγιδευτεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. Η μεικτότροφη καλλιέργεια μικροφύκων 

χρησιμοποιείται σπάνια και μόνο για ερευνητικούς σκοπούς για την παραγωγή λιπιδίων από 

τα μικροφύκη και για την παραγωγή βιοκαυσίμων [8]. 

1.5. Εφαρμογές 

Η βιοτεχνολογία των πράσινων μικροφυκών έχει προσελκύσει ενδιαφέρον σε 

ερευνητικό και βιομηχανικό επίπεδο τις τελευταίες δεκαετίες. Οι εφαρμογές κυμαίνονται 

από απλή παραγωγή βιομάζας για τρόφιμα και ζωοτροφές έως πολύτιμα προϊόντα για 

οικολογικές εφαρμογές. Τα  μικροφύκη διαθέτουν υψηλά επίπεδα πρωτεϊνών, πεπτιδίων, 

υδατανθράκων, βιταμίνες, χρωστικές, μέταλλα και άλλα πολύτιμα ιχνοστοιχεία. Τα 

κυριότερα στελέχη που καλλιεργούνται ανήκουν στα γένη Rhodophyta και Phaeophyta τα 

οποία έχουν φαρμακευτική αξία για την παραγωγή αλγινικών, ενώ μικροοργανισμοί από τα 

γένη Spirulina (Arthrospira), Chlorella, Nostoc και Aphanizomenon χρησιμοποιούνται 

ευρύτατα στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές [9, 10]. 

 Η βιομάζα των μικροφυκών προκύπτει από την μαζική καλλιέργεια των εν λόγω 

μικροοργανισμών σε υπαίθρια ή εσωτερικά συστήματα καλλιέργειας. Τα συστήματα 

ανοικτού τύπου καλλιέργειας περιλαμβάνουν λίμνες και δεξαμενές, ενώ οι καλλιέργειες σε 

κλειστά συστήματα πραγματοποιούνται σε αυστηρά ελεγχόμενα συστήματα τους φωτο-

βιοαντιδραστήρες. Οι φωτο-βιοαντιδραστήρες είναι κλειστοί στο περιβάλλον και οι 

συνθήκες ανάπτυξης παρακολουθούνται διαρκώς ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε χημική ή 

βιολογική μόλυνση. 

1.5.1. Ανθρώπινη κατανάλωση  

Η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού οδήγησε στην αναζήτηση νέων μη 

συμβατικών πηγών πρωτεϊνών. Παρόλα αυτά, η βιομάζα μικροφυκών δεν χρησιμοποιείται 

εκτενώς ως τρόφιμο ή συμπλήρωμα διατροφής, κυρίως λόγο της μορφής σκόνης που έχουν, 

του πράσινου χρώματος και της έντονης οσμής παρόμοιας με αυτή του ψαριού. Κατά κύριο 

λόγο χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα τροφίμων ή ως φυσικές χρωστικές [11]. Τα μικροφύκη 
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που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο χορηγούνται σε μορφή κάψουλας, 

σκόνης ή ταμπλέτας [9]. 

1.5.2. Ζωοτροφές 

Τα μικροφύκη είναι δυνατόν να ενσωματωθούν στις τροφές πολλών ζώων. Τα γένη 

Chlorella, Scenedesmus και Spirulina καλλιεργούνται σχεδόν αποκλειστικά για παραγωγή 

ζωοτροφών. Μια σειρά τοξικολογικών μελετών και αναλύσεων ανέδειξαν την 

καταλληλότητα της βιομάζας ως πρόσθετο ζωοτροφών αφού αποτελεί πηγή πρωτεϊνών, 

ακόρεστων λιπαρών οξέων και βιταμινών [10].  Μάλιστα , είναι γεγονός πως πολύ μικρές 

ποσότητες βιομάζας μικροφυκών  μπορεί να επηρεάσουν θετικά την υγεία των ζώων, 

ενισχύοντας το ανοσοποιητικό τους σύστημα [9]. 

1.5.3. Φάρμακα 

Τα μικροφύκη βρίσκουν επίσης  εκτεταμένη εφαρμογή στον τομέα της βιομηχανίας 

φαρμάκων για σύνθεση φαρμάκων. Ενώσεις που συνθέτουν τα μικροφύκη, όπως η 

ασπιναριγενάση του μικροφύκους Clamydomonas εμφανίζουν αντικαρκινική δράση [12]. 

Επιπλέον τα πράσινα μικροφύκη συνθέτουν διάφορες βιοδραστικές ουσίες, όπως 

αντιβιοτικά, πολυσακχαρίτες, ουσίες με αντιοξειδωτική δράση (όπως τα καροτενοειδή) και 

άλλες φαρμακευτικά ενεργές ενώσεις. Επιπρόσθετα ορισμένα καροτενοειδή έχει βρεθεί ότι  

έχουν αντιφλεγμονώδη και αντικαρκινική δράση. 

1.5.4. Καλλυντικά 

 Οι εφαρμογές των μικροφυκών  στον τομέα των καλλυντικών, αφορούν κυρίως 

προϊόντα περιποίησης προσώπου, δέρματος και μαλλιών. Τα είδη Chlorella και Arthrospira, 

χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά για την παραγωγή τέτοιων προϊόντων. Το πλούσιο 

σε πρωτεϊνες εκχύλισμα της Arthrospira προλαμβάνει τα σημάδια γήρανσης ενώ το 

εκχύλισμα της Chlorella διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου, ενισχύοντας την αναγέννηση 

του δέρματος. Τέλος, τα καροτενοειδή βρίσκουν και αυτά εφαρμογή στον κλάδο της 

κοσμετολογίας, εξαιτίας της ικανότητας τους να δρουν ως προ-βιταμίνη Α [12]. 
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1.6. Βιοαποκατάσταση αποβλήτων 

Η βιοαποκατάσταση είναι μια φυσική διαδικασία για την διαχείριση αποβλήτων, 

κατά την οποία μικροοργανισμοί ή ένζυμα χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση ρύπων 

και τοξικών ουσιών με σκοπό τη μείωση των επιπέδων τους σε επιτρεπτά όρια Οι ρυπαντές 

μπορούν να βιοαποδομηθούν in situ ή να απομακρυνθούν και να υποστούν επεξεργασία 

αλλού [13]. 

Τα μικροφύκη έχουν αναπτύξει μηχανισμούς που τους επιτρέπουν να επιβιώνουν σε 

ακραίες ή δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες αλλά και να εκμεταλλεύονται 

αποτελεσματικά τους πόρους που τους προσφέρουν [14]. Συνεπώς, τα μικροφύκη 

αποτελούν κατάλληλους μικροοργανισμούς για την βιοαποκατάσταση αστικών λυμάτων και 

βιομηχανικών αποβλήτων. Τα μικροφύκη μπορούν να απορροφούν και να αφομοιώνουν 

μεγάλες ποσότητες οργανικού άνθρακα και άλλων θρεπτικών συστατικών για παραγωγή 

εμπορικά αξιοποιήσιμης βιομάζας, μειώνοντας έτσι το κόστος της επεξεργασία. Επιπλέον, 

στην βιοαποκατάσταση αποβλήτων συμβάλλει και η παραγωγή οξυγόνου κατά την 

φωτοσυνθετική δραστηριότητα αυτών των μικροοργανισμών. Το παραγόμενο οξυγόνο 

μειώνει τις ανάγκες αερισμού των λυμάτων, συμβάλλει στην αποικοδόμηση οργανικών 

ενώσεων και την απομάκρυνση πτητικών ενώσεων [15]. Οι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί 

μπορούν να απομακρύνουν σημαντικές ποσότητες ενώσεων αζώτου και φωσφόρου από τα 

απόβλητα κατά την ανάπτυξή τους, καθώς η καλλιέργεια τους εμφανίζει υψηλές απαιτήσεις 

στις ουσίες αυτές. Επιπρόσθετα, κατά την μεικτότροφη ανάπτυξη των μικροφυκών 

πραγματοποιείται καθήλωση διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, προσφέροντας 

ένα ακόμα περιβαλλοντικό πλεονέκτημα. Η παραγόμενη βιομάζα από τα συστήματα αυτά 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ζωοτροφή και για την παραγωγή βιοκαυσίμων [16]. 

1.7. Απόβλητα  τυροκομείου 

Τα απόβλητα γαλακτοκομικών προέρχονται είτε από βιομηχανίες παραγωγής 

γάλακτος, είτε τυροκομικών προϊόντων. Τα απόβλητα αυτά περιέχουν κατά κύριο λόγο ορό 

γάλακτος, είναι πλούσια σε οργανικό φορτίο και χαρακτηρίζονται από υψηλές τιμές Χημικά 

Απαιτούμενου Οξυγόνου (COD 40-80 g/L) και Βιολογικά Απαιτούμενου Οξυγόνου (BOD 

30-50 g/L) [17]. Είναι πλούσια σε διάφορες ενώσεις όπως υδατάνθρακες, πρωτεϊνες, 

λιπίδια, ανόργανα άλατα, απορρυπαντικές και απολυμαντικές ενώσεις και θρεπτικά 

συστατικά.  Ο κυριότερος δισακχαρίτης που συναντάται στα γαλακτοκομικά απόβλητα είναι 
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η λακτόζη, η οποία συμβάλλει σημαντικά στο ρυπαντικό φορτίο που περιέχουν. Επιπλέον 

περιέχονται διάφορα ιχνοστοιχεία όπως K, Na, Cl, Mg, Ca, Co, Fe, Mn και Ni [18]. 

Ανάλογα με την χρονική περίοδο που πραγματοποιείται η επεξεργασία του γάλακτος η 

σύσταση και το pH των αποβλήτων διαφέρουν. Δεδομένης της σύστασης των αποβλήτων 

και των υψηλών επιπέδων θρεπτικών συστατικών, η απόρριψή τους με υψηλά επίπεδα 

αζώτου και φωσφόρου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα, όπως  

φαινόμενα ευτροφισμού. Αξίζει ακόμη να αναφερθεί πως τα απόβλητα αυτά, λόγω του 

θρεπτικού περιεχόμενου τους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υγρά  θρεπτικά μέσα για 

την ανάπτυξη  πληθώρας μικροοργανισμών [18, 19]. 

Η διαδικασία παραγωγής του τυριού αποδίδει τρεις διαφορετικές κατηγορίες 

αποβλήτων: το πρωτογενές τυρόγαλα (cheese whey, CW), το δευτερογενές τυρόγαλα 

(second cheese whey, SCW) και το μείγμα αποβλήτων. Το πρωτογενές προκύπτει από την 

επεξεργασία του γάλακτος για την παραγωγή τυριών, όπως γραβιέρα και φέτα, το 

δευτερογενές προκύπτει από την επεξεργασία του πρωτογενούς κλάσματος  για παραγωγή 

τυριών τυρογάλακτος, όπως το μανούρι, ενώ το μείγμα αποβλήτων (cheese whey 

wastewater, CWW) το οποίο αποτελείται από νερό πλυσίματος και διάφορα κλάσματα 

πρωτογενούς και δευτερογενούς τυρογάλατος [18]. 

 

 

Εικόνα 5 :Ποιοτικά χαρακτηριστικά πρωτογενούς τυρογάλακτος [19]. 
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Εικόνα 6: Ποιοτικά χαρακτηριστικά δευτερογενούς τυρογάλακτος [19]. 

1.8. Βιοχημική σύσταση γάλακτος 

Στην Ελλάδα, για την παραγωγή τυριών χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το 

πρόβειο γάλα [20].Το περιεχόμενο του γάλακτος σε μέταλλα και ιχνοστοιχεία δεν είναι 

σταθερό και εξαρτάται από τη διατροφή του ζώου, περιβαλλοντικούς και γενετικούς 

παράγοντες.Tο περιεχόμενο του γάλακτος σε μέταλλα και ιχνοστοιχεία δεν είναι σταθερό 

και εξαρτάται από τη διατροφή του ζώου, περιβαλλοντικούς και γενετικούς παράγοντες. 

Υπάρχουν βασικές διαφορές στη σύσταση του γάλακτος για τα τέσσερα είδη ζώων που 

παράγουν γάλα: αγελάδα, κατσίκα, καμήλα, βουβάλι και πρόβατο, όσων αφορά τη 

περιεκτικότητα τους σε μέταλλα και ιχνοστοιχεία [21]. 

Τα μέταλλα συναντώνται στο γάλα σε διαλυτή (ιόντα, άλατα) ή κολλοειδής μορφή 

(μικκύλια καζεϊνών). Τα μεταλλικά στοιχεία με την μεγαλύτερη αφθονία σε όλους τους 

τύπους γάλακτος συμπεριλαμβανομένου και του πρόβειου είναι: ασβέστιο (Ca), φώσφορος 

(P), κάλιο (Κ), νάτριο (Νa) και μαγνήσιο (Mg), ενώ τα ιχνοστοιχεία με την μεγαλύτερη 

αφθονία είναι: ψευδάργυρος (Zn), σίδηρος (Fe), χαλκός (Cu) και μαγγάνιο (Mn). Στο 

πρόβειο γάλα εμπεριέχονται μεγαλύτερες ποσότητες Ca, P, Mg, Zn, Fe, Cu και μικρότερες 

ποσότητες Κ σε σχέση με το αγελαδινό [22]. 
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Εικόνα 5 : Σύσταση μεταλλικών στοιχείων γάλακτος από διαφορετικές πηγές [20]. 

 

 

Εικόνα 7 : Σύσταση μεταλλικών στοιχείων γάλακτος αγελαδινού και πρόβειου γάλακτος 

[20]. 

1.9. Ρόλος μετάλλων στα φυτά και στα πράσινα μικροφύκη 

Γενικά τα  μακρο-στοιχεία όπως άνθρακας, μαγνήσιο, κάλιο, φώσφορος κτλ, 

κατέχουν δομικό ρόλο ενώ τα  ιχνοστοιχεία όπως ψευδάργυρος και  χαλκός  λειτουργούν 

συνήθως ως συμπαράγοντες ενζύμων που συμμετέχουν στις μεταβολικές διαδικασίες. 

Επιπλέον ,αξίζει να αναφερθεί πως ο φωτοσυνθετικός  μηχανισμός είναι ίδιος στα ανώτερα 

φυτά κα στα πράσινα μικροφύκη , συνεπώς και τα δυο είδη έχουν παρόμοιες απαιτήσεις σε 

θρεπτικά συστατικά [21, 22]. 

1.9.1. Μαγγάνιο 

Το μαγγάνιο είναι απαραίτητο για τη φωτοσύνθεση, δεδομένου ότι περιέχεται στο 

σύμπλοκο έκλυσης οξυγόνου στο φωτοσύστημα ΙΙ. Κύτταρα Chlorella που αναπτύχθηκαν 

σε αυτότροφες συνθήκες απουσία μαγγανίου εμφάνισαν μειωμένα ποσοστά χλωροφύλλης 

και το διπλάσιο όγκο σε σχέση με τα φυσιολογικά. Έχει βρεθεί ακόμη πως το μαγγάνιο 

συμμετέχει στην αναγωγή του TPN από σωματίδια του χλωροπλάστη παρουσία του 

ενζύμου πυριδινο-νουκλεοτιδική αναγωγάση, όχι όμως ως συμπαράγοντας του ενζύμου 

[23]. 
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1.9.2. Σίδηρος 

Ο σίδηρος θεωρείται κρίσιμης σημασίας για την ανάπτυξη των κυττάρων Chlorella 

και σχετίζεται κυρίως με τον μεταβολισμό του αζώτου. Μάλιστα, οι αυτότροφες 

καλλιέργειες παρουσίασαν μεγαλύτερη απαίτηση σε σίδηρο από ότι οι ετερότροφες, 

γεγονός που φανερώνει πώς ο σίδηρος συμμετέχει στον μηχανισμό της φωτοσύνθεσης, 

αφού στις αυτότροφες συνθήκες η φωτοσυνθετική δραστηριότητα είναι εντονότερη σε 

σχέση με τις ετερότροφες συνθήκες. Ο ρόλος του σιδήρου έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με την 

λειτουργία πολλών ενζύμων ως συμπαράγοντες, όπως για παράδειγμα καταλάση, 

υπεροξειδάση, κυτόχρωμα c και f [23]. 

1.9.3. Ψευδάργυρος 

Ο ψευδάργυρος θεωρείται αναγκαίος για την  ομαλή ανάπτυξη των ανώτερων φυτών 

και των μικροφύκων. Στα φυτά αποτελεί τμήμα πολλών μεταλλοπρωτεϊνών, όπως η 

καρβοξυ-πεπτιδάση και η αλκοολική αφυδρογονάση και συμμετέχει στην σύνθεση του 

αμινοξέος της τρυπτοφάνης.  Στα πράσινα μικροφύκη έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες 

μελέτες, οι οποίες περιλάμβαναν  μελέτη της επίδρασης του ψευδαργύρου στην ανάπτυξη 

και το περιεχόμενο χλωροφύλλης της Chlorella αλλά και σύγκριση των απαιτήσεων σε 

ψευδάργυρο κυττάρων Chlorella προερχόμενα από αυτότροφες και μεικτότροφες 

καλλιέργειες αντίστοιχα. Τα κύτταρα Chlorella, λοιπόν χρειάζονται περίπου 4.5 μg Zn για 

να αναπτυχθούν επιτυχώς και καταναλώνεται μεγαλύτερη ποσότητα ψευδαργύρου στην 

αυτότροφη ανάπτυξη συγκριτικά με την ετερότροφη [23]. 

1.9.3. Χαλκός 

Πειράματα ανάπτυξης κυττάρων Chlorella σε θρεπτικό μέσο απουσία χαλκού 

απέδειξαν την αναγκαιότητα του στην ανάπτυξη του μικροφύκους, καθώς δεν μπορούσε να 

αντικατασταθεί από κανένα άλλο στοιχείο [23]. 

1.9.4. Μολυβδαίνιο 

Το μολυβδαίνιο αποτελεί σπουδαίας σημασίας ιχνοστοιχείο για όλα τα πράσινα φυτά 

συμπεριλαμβανομένων και των μικροφύκων. Το μολυβδαίνιο συμμετέχει στη διαχείριση 

των νιτρικών και του αζώτου. Μάλιστα απουσία μολυβδαινίου τα κύτταρα αποτυγχάνουν να 

αφομοιώσουν το νιτρικό άζωτο [23]. 
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1.9.5. Κοβάλτιο 

Στα φυτά ο θρεπτικός ρόλος του κοβαλτίου φαίνεται να σχετίζεται με τον ρόλο της 

βιταμίνης Β12 και μάλιστα έχει διαπιστωθεί πως είναι απαραίτητο για φυτά σόγιας που 

καλλιεργούνται υπό συμβιωτικές συνθήκες με σκοπό την καθήλωση αζώτου. Αξίζει να 

αναφερθεί πως έχει μελετηθεί ο βιολογικός ρόλος του κοβαλτίου στα ζώα και ειδικότερα η 

σπουδαιότητα του σε  ορισμένες φυσιολογικές διεργασίες , όπως η σύνθεση της μεθειονίνης 

και διάφορων πουρινών [23]. 
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1.10. Σκοπός Διπλωματικής εργασίας  

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η μελέτη της ανάπτυξης ενός 

στελέχους Chlorella sp. που απομονώθηκε από τον ποταμό Γιόφυρο κάτω από μια σειρά 

διαφορετικών συνθηκών ανάπτυξης σε θρεπτικά μέσα βασισμένα σε υγρά γαλακτοκομικά 

απόβλητα και τελικά ο προσδιορισμός των βέλτιστων συνθηκών καλλιέργειας. Το 

συγκεκριμένο στέλεχος μικροφύκους προσελκύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λόγω της υψηλής 

διατροφικής του αξίας αλλά και της χρήσης του σε εφαρμογές βιοαποκατάστασης 

βιομηχανικών αποβλήτων. Για το σκοπό αυτό διεξήχθησαν πειράματα με διάφορες 

μεταβολές ή προσθήκες θρεπτικών συστατικών για την επίτευξη της μέγιστης παραγωγής 

βιομάζας. Ταυτόχρονα, αξιολογήθηκε και ο ρόλος της αρχικής ποσότητας κυττάρων που 

προστίθενται σε κάθε καλλιέργεια στην ανάπτυξη του πράσινου μικροφύκους, με σκοπό τη 

βελτίωση της ανάπτυξης του μικροφύκους στα απόβλητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



20 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

2.1. Δείγματα υγρών γαλακτοκομικών αποβλήτων 

Τα δείγματα τυρογάλακτος που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διατριβή 

προμηθεύτηκαν από μία τοπική εταιρεία στο νομό Ρεθύμνου στην Κρήτη. Μετά τη 

δειγματοληψία, πραγματοποιήθηκαν άμεσα αναλύσεις των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών 

τους από τα εργαστήρια «ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ» στον νομό Ρεθύμνου, στην Κρήτη. Τα 

δείγματα αποθηκεύτηκαν στους -20 ℃ μέχρι τη χρήση τους στα πειράματα. Τα δείγματα 

αποβλήτων που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα προέρχονταν από δυο διαφορετικά στάδια 

παραγωγής: ένα από πρωτογενές στάδιο και ένα από δευτερογενές στάδιο παραγωγής με 0,8-

1% w/v αλατότητα. Πριν τη χρήση τους στα μέσα καλλιέργειας, τα υγρά δείγματα 

αποβλήτων αποστειρώθηκαν σε αυτόκαυστο για 20 min και στη συνέχεια ακολούθησε ψύξη 

σε θερμοκρασία δωματίου. Αυτή η προκατεργασίας είχε διπλό σκοπό: τόσο την αποφυγή 

μικροβιακών μολύνσεων από τη φυσική μικροχλωρίδα του γάλακτος και από το περιβάλλον, 

αλλά και για τη μείωση της θολερότητας, μέσω συσσωμάτωσης πρωτεϊνών και λιπιδίων. Ο 

μετέπειτα  χειρισμός των αποβλήτων  με σκοπό την χρήση τους στα μέσα καλλιέργειας των 

πειραμάτων, πραγματοποιήθηκε  σε θάλαμο νηματικής ροής αέρα παρουσία φλόγας. 

Πίνακας 1: Μετρήσεις  φυσικοχημικών παραμέτρων πρωτογενών και δευτερογενών  
δειγμάτων υγρών γαλακτοκομικών αποβλήτων. 

Raw CW    
Παράμετρος Μονάδα Πρωτογενές 

απαστερίωτο 
Δευτερογενές 
με αλάτι 0.8% 

BOD mg/L 39000  ± 7550,4 31000 ± 6001,6 
COD mg/L 84900 ± 6401 71500  ± 5391 
TSS mg/L 3980± 365,4 7620  ± 699,5 
VSS mg/L 3920±423,5 7040 ± 650,5 

Total nitrogen mg/L 2600±423,5 1480 ± 241,1 
Kjeldahl nitrogen mg/L 2450±82,1 1410 ± 47,2 

Total 
phosphorous 

mg/L 548 ± 88,8 364 ± 59,0 

NH4-N mg/L 30 ± 1,5 19  ± 0,95 
TOC mg/L 33900 ± 1,5 28000  ± 1540 
pH     

Αγωγιμότητα μS/cm 5550 ± 73,26 15330  ± 202,36 
Αλάτι % w/v 0,51 ± 0,03 1,20  ±0,08 

Νάτριο mg/L 2057 ±136,38 4800  ±318,24 
Λίπη και έλαια % w/v 0,40 ± 0,02 0,04  ±0,00 

Πρωτεΐνες % w/v 1,56 ± 0,05 0,90  ±0,03 
Υδατάνθρακες % w/v 4,92 ± 0,32 6,30  ±0,41 

Λακτόζη % w/v 4,92 ± 0,32 6,27  ±0,41 
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Εικόνα 9: Μακροσκοπική εικόνα δευτερογενούς κλάσματος υγρών γαλακτοκομικών 

αποβλήτων με  1 % w/w αλάτι πριν (Α) και μετά (Β) την αποστείρωση σε αυτόκαυστο. 
 

2.2.Ο μικροοργανισμός και οι συνθήκες ανάπτυξης του 

Οι μητρικές καλλιέργειες του στελέχους αναπτύχθηκαν σε φωτοετερότροφες 

συνθήκες σε υγρό θρεπτικό μέσο TAP (Tris-Acetate-Phosphate) σε κωνικές φιάλες υπό 

συνεχή ανάδευση. Για την κατάλληλη ανάπτυξη τους οι καλλιέργειες τοποθετήθηκαν σε 

θάλαμο σταθερής θερμοκρασίας 25 ± 1°C και υπό φωτισμό με ένταση ακτινοβολίας 50-60 

μmol φωτονίων m-2 ·s -1 με τη χρήση λευκών (cool white) λαμπτήρων φθορισμού. Για την 

διεξαγωγή των πειραμάτων τα κύτταρα συλλέχθηκαν από τις μητρικές καλλιέργειες στο τέλος 

της εκθετικής φάσης. 

Όλα τα θρεπτικά μέσα και σκεύη που χρησιμοποιήθηκαν για την διεξαγωγή των 

πειραμάτων είχαν προηγουμένως αποστειρωθεί σε αυτόκαυστο σε θερμοκρασία 120 °C για 

20 min για αποφυγή μολύνσεων. Τέλος η προετοιμασία όλων των πειραμάτων 

πραγματοποιούνταν σε θάλαμο νηματικής ροής (laminar flow hood), o οποίος είχε 

απολυμανθεί με χρήση διαλύματος αιθανόλης 70% v/v και λάμπας υπεριώδους ακτινοβολίας  

(UV). 

 
 

 

 

Α Β 
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2.3. Παρασκευή θρεπτικού μέσου TAP (Tris-Acetate-Phosphate) 

Πίνακας 2: Συστατικά θρεπτικού μέσου TAP. 

Συστατικά/Διαλύματα Ποσότητα 

Trizma-base 2,42 g/L 

Ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών ΙΙ (Phosphate buffer ΙΙ) (Πίνακας 2) 1 mL/L 

Διάλυμα ιχνοστοιχείων (Hutner’s trace elements) (Πίνακας 4) 1 mL/L 

Τροποποιημένο διάλυμα Beijerink (Solution A) (Πίνακας 3) 10 mL/L 

Οξικό οξύ 1mL/L 

 

Πίνακας 3: Συστατικά ρυθμιστικού διαλύματος φωσφορικών ΙΙ. 

Ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών ΙΙ. 

Συστατικά Ποσότητα 

K2HPO4 104,4 g/L 

KH2PO4 54,4 g/L 

 

Πίνακας 4: Συστατικά Solution A. 

Solution A 

Συστατικά Ποσότητα 

NH4Cl 40,0 g/L 

MgSO47H2O 10,0 g/L 

CaCl2 3,8 g/L 
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Πίνακας 5: Συστατικά διαλύματος ιχνοστοιχείων Hutner’s. 

 

 

 

Μετά την προσθήκη όλων των συστατικών, πραγματοποιήθηκε ρύθμιση του pΗ σε τιμή ίση 

με 7,20 με HCl ή ΚΟΗ. Για την παρασκευή στερεών καλλιεργειών ήταν απαραίτητη η 

προσθήκη 1,5 % w/v agar. 

2.4. Παρασκευή θρεπτικού μέσου HSM (Sueoka’s high salt medium modified)  

Πίνακας 6: Συστατικά θρεπτικού μέσου HSM . 

Συστατικά Ποσότητα 

Ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών I (Phosphate buffer I) (Πίνακας 6) 10 mL/L 

Διάλυμα ιχνοστοιχείων (Hutner’s trace elements) (Πίνακας 4) 10 mL/L 

Beijerink’s salts (HSM) (Πίνακας 7) 1   mL/L 

 

 

 

 

 

Hutner’s trace elements 

Συστατικά Ποσότητα 

EDTA 50,00 g/L 

FESO4·7H2O 4,99 g/L 

ZnSO4·7H2O 22,00 g/L 

H3BO3 11,40 g/L 

MnCl2·4H2O 5,06  g/L 

CuSO4·5H2O 1,57  g/L 

Mo7O24(NH4)6·4H2O 1,10  g/L 

CoCl2 ·6H2O 1,61  g/L 
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Πίνακας 7: Συστατικά διαλύματος φωσφορικών I. 

Ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών I 

Συστατικά Ποσότητα 

K2HPO4 116,0 gr/L 

KH2PO4 45,5  gr/L 

 

Πίνακας 8: Συστατικά διαλύματος  Beijerink’s salts. 

Beijerink’s salts (HSM) 

Συστατικά Ποσότητα 

NH4Cl 40,0  g/L 

MgSO47H2O 2,0  g/L 

CaCl2 0,76  g/L 

 

2.4. Παρασκευή πειραματικών καλλιεργειών για την πειραματική σειρά μελέτης του 

ρόλου των μεταλλικών ιχνοστοιχείων στην ανάπτυξη Chlorella σε δευτερογενές 

τυρόγαλα. 

Στις πειραματικές σειρές στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν υγρά απόβλητα ως βάση των 

θρεπτικών μέσων, χρησιμοποιήθηκαν δυο καλλιέργειες μάρτυρες (control), αφού είχε 

προηγουμένως αναδειχθεί η σημαντικότητα της χρήσης του μέσα από την μελέτη ανάπτυξης 

και φωτοσυνθετικής ικανότητας των καλλιεργειών Chlorella στα θρεπτικά μέσα αυτά. Τα 

θρεπτικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες ήταν τα HSM και HSLM. Οι 

καλλιέργειες μάρτυρες αποτελούν το μέτρο σύγκρισης ανάμεσα στις φυσιολογικές συνθήκες 

ανάπτυξης και στις συνθήκες που θα μελετηθούν στα δείγματα τυρογάλακτος. Τέλος, 

καθοριστική κρίνεται η παρουσία σε όλες τις πειραματικές σειρές της συνθήκης με προσθήκη 

διαλύματος ιχνοστοιχείων (Hutner’s Trace Elements: Πίνακας 4) στα απόβλητα, καθώς 

ορισμένα ιχνοστοιχεία συμμετέχουν στις μεταβολικές διεργασίες των κυττάρων [23]. 

Για την παρασκευή των πειραματικών καλλιεργειών, συλλέχθηκαν κύτταρα από 

μητρική καλλιέργεια Chlorella στο τέλος της εκθετικής φάσης, φυγοκεντρήθηκαν στα 

5000xg για 10 min, επαναιωρήθηκαν σε μικρή ποσότητα απιονισμένου νερού και έπειτα 

μεταφέρθηκαν στα αντίστοιχα θρεπτικά μέσα, τα οποία ήταν είτε HSM/HSLM (μάρτυρες), 

είτε θρεπτικό μέσο από δείγματα τυρογάλακτος (πειραματική σειρά). Σε κάθε περίπτωση, οι 
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θυγατρικές καλλιέργειες αναπτύχθηκαν σε κωνικές φιάλες των 250 ml που περιείχαν 100 ml 

θρεπτικού μέσου και η αρχική κυτταρική συγκέντρωση ορίστηκε ίση με 0,033±0,003 mg 

DCW mL-1. 

Για την προσθήκη των μεταλλικών ιχνοστοιχείων στις καλλιέργειες της πειραματικής 

σειράς, παρασκευάστηκαν διαλύματα μεμονωμένων μετάλλων (Mn, Fe, Co, Zn, Cu) 

χρησιμοποιώντας ως πηγή κάθε μεταλλικού στοιχείου τα αντίστοιχα συστατικά του 

διαλύματος ιχνοστοιχείων Hutner’s (Πίνακας 4). Σε κάθε καλλιέργεια πραγματοποιήθηκε 

προσθήκη διαλύματος ιχνοστοιχείου σε τελική συγκέντρωση ίση με την αντίστοιχη των 

μαρτύρων. 

Σε όλες τις συνθήκες εφαρμόστηκε συνεχής αερισμός της καλλιέργειας με χρήση 

αντλίας αέρα που διερχόταν μέσω ενός φίλτρου 0,22 μm, για την αποφυγή μολύνσεων, ενώ η 

συνεχής ροή αέρα εξυπηρετούσε και την ήπια ανάδευση των κυττάρων.  Όλα τα δείγματα 

αναπτύχθηκαν υπό συνεχή ένταση φωτισμού 140-160 μmol φωτονίων·m-2·s-1. Τα πειράματα 

έλαβαν χώρα σε θάλαμο σταθερής θερμοκρασίας 25 ± 1°C και η συνθήκη, η οποία 

μελετήθηκε ήταν η μεικτότροφη ανάπτυξη του μικροοργανισμού. Η διάρκεια των 

πειραμάτων ήταν 168 h (7 ημέρες). Την τελευταία μέρα των πειραμάτων έλαβαν χώρα 

μετρήσεις επαγωγικού φθορισμού, ξηρής βιομάζας κυττάρων και ποσοτικού προσδιορισμού 

φωτοσυνθετικών χρωστικών, οι οποίες αναλύονται παρακάτω. 

2.5. Παρασκευή πειραματικών καλλιεργειών για την πειραματική σειρά μελέτης της 

επίδρασης της αρχικής κυτταρικής συγκέντρωσης στην ανάπτυξη Chlorella σε 

πρωτογενές και δευτερογενές τυρόγαλα. 

Για την παρασκευή των πειραματικών καλλιεργειών, συλλέχθηκαν κύτταρα από μητρική 

καλλιέργεια Chlorella στο τέλος της εκθετικής φάσης, φυγοκεντρίθηκαν στα 5000xg για 10 

min, επαναιωρήθηκαν σε μικρή ποσότητα απιονισμένου νερού και έπειτα μεταφέρθηκαν στα 

αντίστοιχα θρεπτικά μέσα, τα οποία ήταν είτε HSM/HSLM (μάρτυρες), είτε θρεπτικό μέσο 

από δείγματα τυρογάλακτος (πειραματική σειρά). Οι καλλιέργειες μάρτυρες αποτελούν το 

μέτρο σύγκρισης ανάμεσα στις φυσιολογικές συνθήκες ανάπτυξης και στις συνθήκες που θα 

μελετηθούν στα δείγματα τυρογάλακτος. Για τις πειραματικές συνθήκες χρησιμοποιήθηκαν 

ως θρεπτικά μέσα απόβλητα από το πρωτογενές και το δευτερογενές στάδιο, στα οποία είχε 

προστεθεί και το διάλυμα ιχνοστοιχείων Hutner’s, στις ίδιες τελικές συγκεντρώσεις με τους 

μάρτυρες. Σε κάθε περίπτωση, οι θυγατρικές καλλιέργειες αναπτύχθηκαν σε κωνικές φιάλες 

των 250 ml που περιείχαν 100 ml θρεπτικού μέσου. Η αρχική ποσότητα κυττάρων 
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ρυθμίστηκε στα 0,033±0,003mg DCW·ml-1 (συνθήκη 1x και συνθήκη μαρτύρων). Οι 

υπόλοιπες καλλιέργειες περιείχαν διπλάσια, τριπλάσια, τετραπλάσια και πενταπλάσια 

ποσότητα κυττάρων σε σχέση με την αρχική ποσότητα καλλιέργειας (συνθήκες 2x,3x,4x,5x 

αντίστοιχα). Ως θρεπτικό μέσο για την καλλιέργεια του μάρτυρα χρησιμοποιήθηκε το 

θρεπτικό μέσο HSM. 

Στη μεικτότροφη συνθήκη εφαρμόστηκε συνεχής αερισμός της καλλιέργειας με 

χρήση αντλίας αέρα που διερχόταν μέσω ενός φίλτρου 0,22 μm, για την αποφυγή μολύνσεων, 

ενώ η συνεχής ροή αέρα εξυπηρετούσε και την ήπια ανάδευση των κυττάρων. Όλα τα 

δείγματα αναπτύχθηκαν υπό συνεχή ένταση φωτισμού 140-160 μmol φωτονίων·m-2·s-1. Τα 

πειράματα έλαβαν χώρα σε θάλαμο σταθερής θερμοκρασίας 25 ± 1°C και η συνθήκη, η οποία 

μελετήθηκε ήταν η μεικτότροφη ανάπτυξη του μικροοργανισμού. Η διάρκεια των 

πειραμάτων ήταν 168 h (7 ημέρες). Καθημερινά πραγματοποιούνταν μετρήσεις ανάπτυξης με 

μέτρηση ποσοτικού προσδιορισμού φωτοσυνθετικών χρωστικών και, όπως αυτή 

περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 2.5, ενώ την τελευταία ημέρα των πειραμάτων 

έλαβαν χώρα όλες οι υπόλοιπες μετρήσεις που αναλύονται παρακάτω. 

2.6. Μετρήσεις ξηρής βιομάζας κυττάρων 

Αρχικά πραγματοποιήθηκε λήψη γνωστού όγκου καλλιέργειας και ακολούθησε 

φυγοκέντρισή της. Στη συνέχεια απομακρύνθηκε το υπερκείμενο, το ίζημα με τα κύτταρα 

επαναιωρήθηκε σε απιονισμένο νερό και φυγοκεντρίθηκε ξανά για απομάκρυνση των αλάτων 

του θρεπτικού μέσου. Αμέσως μετά την φυγοκέντριση το ίζημα επαναιωρήθηκε σε μικρό 

όγκο νερού και μεταφέρθηκε σε προζυγισμένα αλουμινένια πιατάκια. Τέλος τα δείγματα 

αφέθηκαν για ξήρανση στο φούρνο περίπου στους 70 °C για τουλάχιστον 14 h  και 

μετρήθηκε η ξηρή βιομάζα με χρήση του αναλυτικού ζυγού. Ο προσδιορισμός της ξηρής 

βιομάζας πραγματοποιήθηκε ως μια  ένδειξη της ανάπτυξης των κυττάρων. 

2.7. Ποσοτικός προσδιορισμός φωτοσυνθετικών χρωστικών 

Γνωστή ποσότητα καλλιέργειας φυγοκεντρίθηκε για 5 min σε φυγόκεντρο Eppedorf 

και έπειτα  από απόρριψη του υπερκείμενου το ίζημα επαναιωρήθηκε σε 1 ml θερμής 

μεθανόλης (50 °C). Στη συνέχεια τα δείγματα τοποθετήθηκαν για επώαση στους 50 °C  για 

περίπου 1hr, ώστε να διευκολυνθεί η εκχύλιση των χρωστικών. Στη συνέχεια μετρήθηκε η 

απορρόφηση του μεθανολικού εκχυλίσματος σε συγκεκριμένα μήκη κύματος (470,0 nm, 

652,4 nm, 665,2 nm) με χρήση ενός φασματοφωτομέτρου ορατού-υπεριώδους διπλής δέσμης 
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(Shimadzu UV-2700). Πριν από κάθε μέτρηση είχε προηγηθεί φυγοκέντριση των δειγμάτων 

για 5min, για την απομάκρυνση των κυτταρικών θραυσμάτων.  Ο υπολογισμός έγινε με βάση 

γνωστές εξισώσεις από τη βιβλιογραφία [24] , οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

 

 

2.8. Μετρήσεις επαγωγικού φθορισμού 

Οι μετρήσεις του επαγωγικού φθορισμού έγιναν με τη φορητή συσκευή Handy Plant 

Efficiency Analyser (Hansatech Instruments, Kings’ Lynn, Norfolk, UK), σύμφωνα με τη 

μέθοδο των Strasser & Strasser [25]. Για τις μετρήσεις επαγωγικού φθορισμού τα δείγματα 

τοποθετήθηκαν αρχικά σε σκοτεινό θάλαμο για 10 min, έτσι ώστε τα μόρια της χλωροφύλλης 

a στα κέντρα αντίδρασης, να επιστρέψουν στη θεμελιώδη κατάσταση, και γίνει δυνατή η 

εκτίμηση της μέγιστης φωτοσυνθετικής απόδοσης. H μέθοδος βασίζεται σε μετρήσεις της 

ταχείας μεταβολής του φθορισμού με ανάλυση 10 μs σε χρονικό διάστημα 1 s. Ο φθορισμός 

μετρήθηκε με 12-bit ανάλυση και η διέγερση πραγματοποιήθηκε από 3 διόδους φωτισμού 

(LEDs) με ένταση ακτινοβολίας 3000 μmol·m-2·s-1 ερυθρού φωτός (650 nm). Από τις 

μετρήσεις υπολογίστηκε ο λόγος Fv/Fm, που αποτελεί τη μέγιστη φωτοσυνθετική απόδοση 

του φωτοσυστήματος ΙΙ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

3.1. Επιλογή συνθηκών ανάπτυξης βάσει προηγούμενων μελετών 

Μελέτες του εργασστηρίου μας έχουν δείξει ότι είναι εφικτή η καλλιέργεια Chlorella 

σε γαλακτοκομικά απόβλητα, με τον περιοριστικό παράγοντα να είναι περισσότερο η έλλειψη 

θρεπτικών, παρά το δυσμενές περιβάλλον των αποβλήτων [26]. Άλλοι περιοριστικοί 

παράγοντες που θα μπορούσαν να αποτρέψουν ή να περιορίσουν την ανάπτυξη είναι η 

αλατότητα και η παρουσία στερεών. Η ύπαρξη στερεών εμποδίζει τη διείσδυση του φωτός 

και κατ΄επέκταση την ανάπτυξη του φωτοσυνθετικού μικροοργανισμού. Επίσης, η αλατότητα 

μαζί με την υψηλή περιεκτικότητα των αποβλήτων σε σάκχαρα αποτελεί δυνητικά 

ανασταλτικό παράγοντα. Μια σύνηθης πρακτική που ακολουθείται είναι η αραίωση των 

αποβλήτων με νερό. Δεδομένου ότι τα απόβλητα τυροκομείων δεν μπορούν να αποτελέσουν 

από μόνα τους κατάλληλο υπόστρωμα για την επαρκή ανάπτυξη των φωτοσυνθετικών 

μικροοργανισμών, μια επίσης διαδεδομένη τακτική είναι η συμπλήρωση των αποβλήτων με 

απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που απουσιάζουν από αυτά. Βάσει των παραπάνω, σε 

προηγούμενες διατριβές του εργαστηρίου διερευνήθηκαν μια σειρά συνθηκών που αφορούσε 

την ανάπτυξη Chlorella σε δευτερογενή απόβλητα με 1 % αλάτι. Διαπιστώθηκε ότι ήταν 

εφικτή η ανάπτυξη του μικροφύκους στο υπόστρωμα αποβλήτων χωρίς αραιώσεις, χωρίς την 

απομάκρυνση των στερεών και με την προσθήκη ενός διαλύματος ιχνοστοιχείων ως την μόνη 

απαραίτητη προσθήκη θρεπτικών συστατικών [27, 28]. Βάσει των προηγούμενων 

συμπερασμάτων, στην παρούσα διπλωματική εργασία τα πειράματα ανάπτυξης του πράσινου 

μικροφύκους Chlorella πραγματοποιήθηκαν σε απόβλητα τυροκομείου χωρίς αραιώσεις και 

χωρίς απομάκρυνση στερεών. Η μείωση των περιττών βημάτων προκατεργασίας και 

προσθηκών είναι απαραίτητη για τη βελτιστοποίηση της μεθόδου κατεργασίας των 

αποβλήτων. Δεδομένου ότι στο γάλα, και κατ’ επέκταση στο τυρόγαλα περιέχονται 

μεταλλικά ιχνοστοιχεία, πραγματοποιήθηκε διερεύνηση προσθήκης διαφόρων συνδυασμών 

μετάλλων από το διάλυμα ιχνοστοιχείων Hutner΄s trace metals. Αυτό αποσκοπούσε στον 

περιορισμό της προσθήκης μη απαραίτητων μετάλλων. Επίπλέον, μελετήθηκε η επίδραση της 

αρχικής κυτταρικής συγκέντρωσης Chlorella σε δευτερογενή και πρωτογενή απόβλητα 

τυροκομείων. Σε όλες τις συνθήκες που μελετήθηκαν, επιλέχθηκε το χρονικό διάστημα των 7 

ημερών. 
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3.2. Μελέτη ανάπτυξης  Chlorella σε δευτερογενή απόβλητα τυροκομείων με αλατότητα 

0,8-1% w/v με διερεύνηση προσθήκης μεμονωμένων μετάλλων από το διάλυμα 

ιχνοστοιχείων Hutner’s. 

Στην παρακάτω πειραματική σειρά πραγματοποιήθηκε προσθήκη μεμονωμένων 

μετάλλων  από το διάλυμα Hutner’s, με σκοπό την διασαφήνιση της επίδρασης της κάθε 

προσθήκης στην ανάπτυξη του πράσινου μικροφύκους. Τα θρεπτικά μέσα που 

χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες ήταν  τα HSM και HSLM. Η μακροσκοπική εικόνα των 

καλλιεργειών κατά την έναρξη των πειραμάτων (ημέρα 0) και κατά την 7η ημέρα 

παρουσιάζονται στην Eικόνα 10, η παραγωγή βιομάζας και το περιεχόμενο των 

φωτοσυνθετικών χρωστικών στην Εικόνα 11 και οι μετρήσεις μέγιστης φωτοσυνθετικής 

απόδοσης στην Εικόνα 12. Είναι σημαντικό να αναφερθει ότι στην περίπτωση του μάρτυρα 

που αναπτύχθηκε παρουσία λακτόζης ως υπόστρωμα (HSLM) η τιμή του επαγωγικού 

φθορισμού είναι χαμηλότερη. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στη μειωμένη λειτουργία του 

φωτοσυνθετικού μηχανισμού, καθώς τα κύτταρα στη συνθήκη αυτή αναπτύσσονται όχι 

αποκλειστικά μέσω της φωτοσύνθεσης, αλλά και με τη χρήση αναπνευτικών μηχανισμών. 

Επιπλέον, οι υψηλές τιμές της λακτόζης στη συνθήκη αυτή ενδέχεται να προκαλούν 

καταπόνηση στις καλλιέργειες. Παρόλα αυτά, οι καλλιέργειες μάρτυρα παρουσιάζουν τιμές 

φωτοσυνθετικών χρωστικών που δείχνουν υγιή λειτουργία φωτοσυνθετικού μηχανισμού. Το 

ίδιο συμβαίνει και με την καλλιέργεια προσθήκης διαλύματος ιχνοστοιχείων Hutner’s, όπου 

οι μετρήσεις επαγωγικού φθορισμού και φωτοσυνθετικών χρωστικών υποδηλώνουν 

υπολογίσιμη ανάπτυξη συγκριτικά με τους μάρτυρες. 

Οι καλλιέργειες κυττάρων Chlorella που περιείχαν τις προσθήκες Cu, Co, Fe, Mo, Zn 

δεν εμφάνισαν καμία ανάπτυξη γεγονός που γίνεται αντιληπτό παρατηρώντας την 

μακροσκοπική εικόνα των καλλιεργειών κατά την 7η πειραματική ημέρα (Εικόνα 10 Β), αφού 

η κυτταρική βιομάζα δεν περιέχει καθόλου φωτοσυνθετικές χρωστικές, το οποίο 

επιβεβαιώνεται και από την απουσία του χαρακτηριστικού πράσινου χρώματος. Οι 

παρατηρήσεις αυτές επιβεβαιώνονται και από τις μετρήσεις των φωτοσυνθετικών χρωστικών 

και τις μετρήσεις μέγιστης φωτοσυνθετικής απόδοσης (Fv/Fmax), όπου αποδεικνύεται πως τα 

κύτταρα δεν εμφανίζουν ενεργή φωτοσυνθετική λειτουργία (Εικόνα 13). Παρόλα αυτά οι 

συνθήκες αυτές εμφανίζουν υψηλές τιμές ξηρής βιομάζας συγκριτικά με τις καλλιέργειες 

μαρτύρων, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί στην ύπαρξη στερεών στα υγρά γαλακτοκομικά 

απόβλητα που χρησιμοποιήθηκαν ως μέσα καλλιέργειας. Αξίζει να αναφερθεί πως οι 

προσθήκες Fe, Mo, Zn εμφάνισαν αχνό πράσινο χρώμα κατά την 4η πειραματική ημέρα, το 
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οποίο όμως εξαφανίστηκε εως την 7η ημέρα, σε αντίθεση με τις προσθήκες Co και Cu όπου 

δεν παρατηρήθηκε η ανάπτυξη πράσινου χρώματος σε καμία από τις 7 πειραματικές ημέρες. 

Από την συγκεκριμένη πειραματική σειρά η μόνη πρόσθήκη μετάλλου που εμφάνισε  

ανάπτυξη ήταν αυτή του Mn, όπως γίνεται αντιληπτό από την μακροσκοπική εικόνα των 

καλλιεργειών, όπου η συνθήκη αυτή εμφάνισε ένα ισχνό πράσινο χρώμα (Εικόνα 10 Β). Την 

παραπάνω παρατήρηση ενισχύουν οι μετρήσεις της μέγιστης φωτοσυνθετικής απόδοσης που 

αποτελούν μια ποιοτική ένδειξη πως ο φωτοσυνθετικός μηχανισμός εμφανίζει μικρή 

δραστηριότητα. Παρομοίως, τα αποτελέσματα των μετρήσεων των φωτοσυνθετικών 

χρωστικών υποδηλώνουν ο φωτοσυνθετικός μηχανισμός αν και ενεργός, φαίνεται 

καταπονημένος, καθώς οι τιμές είναι αρκετά χαμηλές συγκριτικά με τις καλλιέργειες 

μαρτύρων και την καλλιέργεια με την προσθήκη του διαλύματος ιχνοστοιχείων. Οι υψηλές 

τιμές ξηρής βιομάζας οφείλονται και πάλι στην ύπαρξη στερεών, γεγονός που υποδεικνύει 

πως οι μετρήσεις ξηρής βιομάζας δεν είναι τόσο αντιπροσωπευτικές ως προς την ανάπτυξη 

των κυττάρων Chlorella στην συγκεκριμένη περίπτωση. 

Για τους προαναφερθέντες λόγους, ως μέτρο ανάπτυξης των κυττάρων Chlorella 

χρησιμοποιείται η παραγωγωγή χλωροφύλλης a (μg Chl a/ mL καλλιέργειας). Στην εικόνα 13 

παρουσιάζεται το δίαγραμμα της συγκέντρωσης χλωροφύλλης a για τις συνθήκες προσθήκης 

μεμονωμένων μεττάλων καθώς και για τις καλλιέργειες μάρτυρα και προσθήκης  διαλύματος 

ιχνοστοιχείων Hutner’s. Όπως ήταν αναμενόμενο η καλλιέργεια μάρτυρας HSM εμφάνισε 

ικανοποιητική ανάπτυξη, ενώ η καλλιέργεια μάρτυρα ΗSLM παρουσίασε χαμηλότερη 

ανάπτυξη από την συνθήκη HSM και την καλλιέργεια προσθήκης  διαλύματος ιχνοστοιχείων 

Hutner’s, για τους λόγους που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Τέλος, η συνθήκη προσθήκης 

Mn παρουσίασε ανάπτυξη παρόμοια με την καλλιέργεια HSLM, παρατήρηση που βρίσκεται 

σε συμφωνία με τις αντίστοιχες παρατηρήσεις για την λειτουργία του φωτοσυνθετικού 

μηχανισμού.   

Συμπερασματικά, γίνεται κατανοητό  πως οι μεμονωμένες προσθήκες μετάλλων δεν 

είναι ικανές να αποτελέσουν κατάλληλο υπόστρωμα για την επαρκή ανάπτυξη 

φωτοσυνθετικών μικροργανισμών. Παρόλο που η συνθήκη προσθήκης Mn εμφάνισε 

ανάπτυξη, δεν ήταν όμως ικανοποιητική. Επομένως κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω μελέτη 

με προσθήκη διαφόρων συνδυασμών μετάλλων . 
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Εικόνα 10: Μακροσκοπική εικόνα καλλιεργειώνChlorellaσε υγρά θρεπτικά μέσα με βάση 
δευτερογενή κλάσματα υγρών αποβλήτων τυροκομείων περιεκτικότητας σε αλάτι  0,8-1% 
w/v με διερεύνηση προσθήκης μεμονωμένων μετάλλων κατά την έναρξη των πειραμάτων 

(ημέρα 0) (Α) και κατά την 7η πειραματική  ημέρα (Β). Απεικονίζονται οι καλλιέργειες 
μάρτυρα HSM, HSLM, οι συνθήκες προσθήκης Co,Cu,Fe,Mo,Mn,Znκαι  διαλύματος 

ιχνοστοιχείων Hutner’s. 
 

.  

Εικόνα 11: (A) Μετρήσεις  παραγωγής ξηρής βιομάζας (B) Περιεχόμενο  φωτοσυνθετικών 
χρωστικών ανά μονάδα ξηρού βάρους καλλιεργειών κυττάρων Chlorella σε υγρά θρεπτικά 
μέσα με βάση δευτερογενή κλάσματα υγρών αποβλήτων τυροκομείων περιεκτικότητας σε 

αλάτι  0,8-1% w/v υπό ένταση φωτονιακής ακτινοβολίας140-160  μmol·m-2·s-1. Τα 
δεδομένα παρουσιάζονται ως μέσος όρος ± τυπική απόκλιση για κάθε μέτρηση προέρχονται 

Α 

Β 

B 
A 
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από τουλάχιστον μια τριπλέτα δειγμάτων. Ca: χλωροφύλλη a, Cb: χλωροφύλλη b, Cx+c: 
ξανθοφύλλες και καροτενοειδή. 

 

Εικόνα 12: Μετρήσεις μέγιστης φωτοσυνθετικής απόδοσης (Fv/Fmax) καλλιεργειών 
καλλιεργειών κυττάρων Chlorella σε υγρά θρεπτικά μέσα με βάση δευτερογενή κλάσματα 

υγρών αποβλήτων τυροκομείων περιεκτικότητας σε αλάτι  0,8-1% w/v με διερεύνηση 
προσθήκης μεμονωμένων μετάλλων μετά από 7 ημέρες καλλιέργειας υπό ένταση 

φωτονιακής ακτινοβολίας 140-160 μmol φωτονίων·m-2·s-1. Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως 
μέσος όρος ± τυπική απόκλιση για κάθε μέτρηση προέρχονται από τουλάχιστον μια 

τριπλέτα δειγμάτων. 
 

 

Εικόνα 13: Περιεχόμενο  χλωροφύλλης a ανά όγκο (mL) καλλιέργειας κυττάρων Chlorella 
σε υγρά θρεπτικά μέσα με βάση δευτερογενή κλάσματα υγρών αποβλήτων τυροκομείων 

περιεκτικότητας σε αλάτι  0,8-1% w/v υπό ένταση φωτονιακής ακτινοβολίας 140-160 
μmol·m-2·s-1. Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως μέσος όρος ± τυπική απόκλιση για κάθε 

μέτρηση προέρχονται από τουλάχιστον μια τριπλέτα δειγμάτων. Ca: χλωροφύλλη a. 
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3.3. Μελέτη ανάπτυξης Chlorella σε δευτερογενή απόβλητα τυροκομείων με αλατότητα 

0,8-1% w/v με διερεύνηση προσθήκης ζευγών μετάλλων από το διάλυμα ιχνοστοιχείων 

Hutner’s. 

Στην επόμενη πειραματική σειρά πραγματοποιήθηκαν πειράματα μελέτης ανάπτυξης 

κυττάρων  Chlorella με προσθήκη ζευγών μετάλλων από το διάλυμα ιχνοστοιχείων Hutner’s. 

Οι καλλιέργειες μάρτυρα παρουσιάζουν τιμές φωτοσυνθετικών χρωστικών και μέγιστης 

φωτοσυνθετικής απόδοσης που δείχνουν υγιή λειτουργία φωτοσυνθετικού μηχανισμού. Το 

ίδιο συμβαίνει και με την καλλιέργεια προσθήκης διαλύματος ιχνοστοιχείων Hutner’s, όπου 

οι μετρήσεις επαγωγικού φθορισμού και φωτοσυνθετικών χρωστικών υποδηλώνουν μικρή 

αλλά υπολογίσιμη ανάπτυξη συγκριτικά με τους μάρτυρες.  

Η καλλιέργεια με την προσθήκη Mn/Mo δεν παρουσίασε ανάπτυξη την 7η πειραμτική 

ημέρα. Πιο συγκεκριμένα, από την παρατήρηση της μακροσκοπικής εικόνας των 

καλλιεργειών (Εικόνα 14 Β) γίνεται αντιληπτό πως η καλλιέργεια των κυττάρων Chlorella 

δεν εμφανίζει το σύνηθες πράσινο χρώμα. Η παρατήρηση αυτή επιβεβαιώνεται και από τις 

μετρήσεις του περιεχόμενου φωτοσυνθετικών χρωστικών και από της μετρήσεις μέγιστης 

φωτοσυνθετικής απόδοσης(Εικόνα 16), οι οποίες μαρτύρουν πως ο φωτοσυνθετικός 

μηχανισμός είναι μη λειτουργικός (<0,2). Αντίθετα η υψηλή σχετικά τιμή  ξηρής βιομάζας 

(Εικόνα 16 Α) που εμφανίζει η συνθήκη αυτή συγκριτικά με τις καλλιέργειες μάρτυρες, 

οφείλεται στην ύπαρξη στερεών. 

Το χρώμα των καλλιεργειών προσθήκης Mn/Zn και Mn/Cu υποδηλώνει πως τα 

κύτταρα Chlorella αναπτύχθηκαν ελάχιστα κάτω από αυτές τις συνθήκες. Αρχικά οι 

μετρήσεις μέγιστης φωτοσυνθετικής απόδοσης υποδηλώνουν πως ο φωτοσυνθετικός 

μηχανισμός είναι αρκετά καταπονημένος καθώς είναι σημαντικά μικρότερες από 0,8, μάλιστα 

η συνθήκη Mn/Cu εμφανίζει τιμή του λόγου Fv/Fmax  που ισούται περίπου με 0,25, ενώ για 

την  συνθήκη προσθήκης Mn/Zn η τιμή αυτή ισούται περίπου με 0,3. Επίσης, από τις 

μετρήσεις φωτοσυνθετικών χρωστικών (Εικόνα 16 Β) διαπιστώνεται πως το περιεχόμενο των 

κυττάρων σε φωτοσυνθετικές χρωστικές είναι ελάχιστο, ένδειξη που μαρτυρά πως ο 

μηχανισμός φωτοσύνθεσης δεν λειτουργεί σωστά. Οι χαμηλές τιμές μέγιστης 

φωτοσυνθετικής απόδοσης και κατά συνέπεια ο μη λειτουργικός φωτοσυνθετικός μηχανισμός 

οφείλονται στα φαινόμενα θολερότητας και στην ύπαρξη στερεών στο τυρόγαλα σε 

συνδυασμό με την παρουσία οργανικών υποστρωμάτων, δυσκολεύοντας έτσι την διείσδυση 

του φωτός. Επιπλέον, όσο πυκνώνουν οι καλλιέργειες από τον κυτταρικό πληθυσμό, τόσο 

θολώνουν και επηρεάζεται το φως που διευσδύει στο μέσο. Όσων αφορά την ανάπτυξη  των 
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δυο αυτών συνθηκών, δεν ήταν αποδοτική, καθώς το περιεχόμενο τους σε χλωροφύλλη a 

είναι χαμηλό. 

Παρόλα αυτά, το στέλεχος Chlorella εμφάνισε ικανοποιητική ανάπτυξη στην 

περίπτωση προσθήκης Mn/Fe, γεγονός που γίνεται αρχικά αντιληπτό από το πράσινο χρώμα 

που εμφανίζει η καλλιέργεια με την συνθήκη αυτή (Εικόνα 15 Β). Οι μετρήσεις μέγιστης 

φωτοσυνθετικής απόδοσης αποτελούν μια πρώτη εκτίιμηση για την υγιή λειτουργία του 

φωτοσυνθετικού μηχανισμού. Ομοιώς και οι μετρήσεις φωτοσυνθετικών χρωστικών 

υποδηλώνουν πως ο φωτοσυνθετικός μηχανισμός είναι λειτουργικός (Εικόνα 16 Β). Τέλος, η 

υψηλή τιμή ξηρής βιομάζας (Εικόνα 16 Α) αποδίδεται στον συνδυασμό πυκνού πλυθυσμού 

κυττάρων Chlorella και στην ύπαρξη στερεών. Η συνθήκη αυτή, εμφανίζει υψηλή ανάπτυξη 

(Εικόνα 18), η οποία μάλιστα ξεπερνά το αντίστοιχο περιεχόμενο σε χλωροφύλλη a 

καλλιέργειας μάρτυρα HSLM και εμφανίζει παρόμοιες τιμές με την συνθήκη προσθήκης 

διαλύματος ιχνοστοιχείων Hutner’s, γεγονός που υποδηλώνει πως η προσθήκη των δυο 

αυτών μετάλλων συνέβαλε στην αποτελεσματική ανάπτυξη των κυττάρων. 

Συμπερασματικά, προκύπτει πως μόνο η συνδυαστική προσθήκη των μετάλλων Mn 

και Fe συμβάλλει στην αποτελεσμάτική ανάπτυξη και φωτοσυνθετική λειτουργία του 

στελέχους Chlorella. Μάλιστα τα αποτελέσματα ήταν επαναλήψημα και υποσχόμενα για 

περαιτέρω μελέτη της συμπεριφόρας των κυττάρων Chlorella παρουσία Mn και Fe αλλα και 

άλλων μετάλλων. 

 

 

Εικόνα 14: (Α) Μακροσκοπική εικόνα καλλιεργειών Chlorella σε υγρά θρεπτικά μέσα με 
βάση δευτερογενή κλάσματα υγρών αποβλήτων τυροκομείων περιεκτικότητας σε αλάτι  

0,8-1% w/v με διερεύνηση προσθήκηςζευγών μετάλλων την 7η πειραματική 
μέρα.Απεικονίζονται η καλλιέργεια μάρτυραςHSLM και  οι συνθήκες προσθήκης 

διαλύματος ιχνοστοιχείων Hutner’s, Μn, Mn/Fe,Mn/Zn,Mn/Cu(Β) Μακροσκοπική εικόνα 
καλλιέργειας προσθήκης Mn/Moσε υγρά θρεπτικά μέσα με βάση δευτερογενή κλάσματα 

Α Β 
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υγρών αποβλήτων τυροκομείων υψηλής αλατότητας με διερεύνηση προσθήκηςζευγών 
μετάλλων την 7η πειραματική μέρα. 

 

 

 
Εικόνα 15: (Α) Μακροσκοπική εικόνα καλλιεργειών Chlorella σε υγρά θρεπτικά μέσα με 

βάση δευτερογενή κλάσματα υγρών αποβλήτων τυροκομείων περιεκτικότητας σε 
αλάτι  0,8-1% w/v με διερεύνηση προσθήκηςζευγών μετάλλων την 7η πειραματική 
μέρα.Απεικονίζονται η καλλιέργεια μάρτυραςHSLMκαι  οι συνθήκες προσθήκης 
Mn/Fe/Cu/,Mn/Fe, προσθήκης διαλύματος ιχνοστοιχείων Hutner’s και Mn/Cu.(Β) 
Μακροσκοπική εικόνα καλλιέργειας προσθήκης Mn/Feσε υγρά θρεπτικά μέσα με 

βάση δευτερογενή κλάσματα υγρών αποβλήτων τυροκομείων υψηλής αλατότητας με 
διερεύνηση προσθήκης ζευγών μετάλλων την 7η πειραματική μέρασυγκριτικά με τις 

καλλιέργειες μάρτυρα HSM και HSLM. 
 
 

 

 
 Εικόνα 16: (A) Μετρήσεις  παραγωγής ξηρής βιομάζας (B) Περιεχόμενο  φωτοσυνθετικών 
χρωστικών ανά μονάδα ξηρού βάρους καλλιεργειών κυττάρων Chlorella σε υγρά θρεπτικά 
μέσα με βάση δευτερογενή κλάσματα υγρών αποβλήτων τυροκομείων περιεκτικότητας σε 

αλάτι  0,8-1% w/v υπό ένταση φωτονιακής ακτινοβολίας 140-160  μmol·m-2·s-1. Τα δεδομένα 
παρουσιάζονται ως μέσος όρος ± τυπική απόκλιση για κάθε μέτρηση προέρχονται από 
τουλάχιστον μια τριπλέτα δειγμάτων. Ca: χλωροφύλλη a, Cb: χλωροφύλλη b, Cx+c: 

ξανθοφύλλες και καροτενοειδή. 

Α Β 

Α 
Β 
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Εικόνα 17: Μετρήσεις μέγιστης φωτοσυνθετικής απόδοσης (Fv/Fmax) καλλιεργειών 
καλλιεργειών κυττάρων Chlorella σε υγρά θρεπτικά μέσα με βάση δευτερογενή κλάσματα 

υγρών αποβλήτων τυροκομείων περιεκτικότητας σε αλάτι  0,8-1% w/v με διερεύνηση 
προσθήκης μεμονωμένων μετάλλων μετά από 7 ημέρες καλλιέργειας υπό ένταση φωτονιακής 
ακτινοβολίας 140-160 μmol φωτονίων·m-2·s-. Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως μέσος όρος ± 
τυπική απόκλιση για κάθε μέτρηση προέρχονται από τουλάχιστον μια τριπλέτα δειγμάτων. 

 

 

 

Εικόνα 18: Περιεχόμενο  χλωροφύλλης a ανά όγκο (mL) καλλιέργειας κυττάρων Chlorella 
σε υγρά θρεπτικά μέσα με βάση δευτερογενή κλάσματα υγρών αποβλήτων περιεκτικότητας 
σε αλάτι  0,8-1% w/v τυροκομείων υπό ένταση φωτονιακής ακτινοβολίας 140-160  μmol·m-

2·s-1. Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως μέσος όρος ± τυπική απόκλιση για κάθε μέτρηση 
προέρχονται από τουλάχιστον μια τριπλέτα δειγμάτων. Ca: χλωροφύλλη a. 
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3.4. Μελέτη ανάπτυξης Chlorella σε δευτερογενή απόβλητα τυροκομείων με αλατότητα 

0,8-1% w/v με διερεύνηση προσθήκης συνδυασμών τριών μετάλλων από το διάλυμα 

ιχνοστοιχείων Hutner’s. 

Σε αυτή την πειραματική σειρά πραγματοποιήθηκαν πειράματα μελέτης ανάπτυξης 

κυττάρων Chlorella με προσθήκη συνδυασμών τριών μετάλλων από το διάλυμα 

ιχνοστοιχείων Hutner’s. Οι καλλιέργειες μάρτυρες παρουσιάζουν τιμές φωτοσυνθετικών 

χρωστικών που δείχνουν υγιή λειτουργία φωτοσυνθετικού μηχανισμού. Το ίδιο συμβαίνει και 

με την καλλιέργεια προσθήκης διαλύματος ιχνοστοιχείων Hutner’s, όπου οι μετρήσεις 

επαγωγικού φθορισμού και φωτοσυνθετικών χρωστικών υποδηλώνουν υπολογίσιμη 

ανάπτυξη συγκριτικά με τους μάρτυρες. 

Η καλλιέργεια προσθήκης Mn/Cu /Mo δεν εμφάνισε καμία ανάπτυξη κατά την 7η 

ημέρα. Πιο συγκεκριμένα , οι μετρήσεις φωτοσυνθετικών χρωστικών (Εικόνα 21) και 

μέγιστης φωτοσυνθετικής απόδοσης (Εικόνα 22) μαρτυρούν πως ο φωτοσυνθετικός 

μηχανισμός είναι μη λειτουργικός. Παρόλα αυτά, η υψηλή σχετικά τιμή  ξηρής βιομάζας 

(Εικόνα 20) που εμφανίζει η συνθήκη αυτή, συγκριτικά με τις καλλιέργειες μάρτυρες, 

οφείλεται και πάλι στην ύπαρξη στερεών στα υγρά γαλακτοκομικά απόβλητα που 

χρησιμοποιήθηκαν ως μέσα καλλιέργειας. 

Παράλληλα  οι καλλιέργειες προσθήκης Mn/Mo/Zn και Mn/Cu/Zn εμφάνισαν πολύ 

χαμηλή ανάπτυξη. Η συνθήκη προσθήκης Mn/Cu/Zn εμφάνισε πολύ χαμηλή τιμή μέγιστης 

φωτοσυνθετικής απόδοσης (≈0,25) , συνεπώς ο φωτοσυνθετικός μηχανισμός είναι αρκετά 

ςκαταπονημένος, ενώ η συνθήκη προσθήκης Mn/Mo/Zn εμφάνισε τόσο χαμηλές τιμές που 

δεν αποτυπώθηκαν στο διάγραμμα (Εικόνα 22). Επιπλέον οι σχετικά υψηλές τιμές ξηρής 

βιομάζας των δυο συνθηκών οφείλονται στους λόγους που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Το 

περιεχόμενο σε χλωροφύλλη a, αντιπροσωπευτκό της ανάπτυξης των καλλιεργειών , 

εμφανίζεται επίσης χαμηλό συνεπώς η ανάπτυξη των συνθηκών Mn/Mo/Zn και Mn/Cu/Zn 

δεν ήταν αποτελεσματική (Εικόνα 23). 

Αντίθετα , τα κύτταρα Chlorella φαίνεται να αναπτύχθηκαν ικανοποιητικά στις 

συνθήκες προσθήκης Mn/Fe/Zn, Mn/Fe/Mo, Mn/Fe/Cu, αφού παρατηρώντας αρχικά την 

μακροσκοπική εικόνα την καλλιεργειών κατά την 7η πειραματική ημέρα διακρίνεται το αχνό 

πράσινο χρώμα των τους (Εικόνα 19). Αρχικά, οι συνθήκες Mn/Fe/Zn, Mn/Fe/Mo 

εμφανίζουν υψηλές τιμές Fv/Fmax  (≥0,6), υποδεικνύοντας έτσι την ενεργή κάτασταση στην 

οποία βρίσκεται ο φωτοσυνθετικός μηχανισμός. Μάλιστα οι τιμές μέγιστης φωτοσυνθετικής 

απόδοσης των δυο συνθηκών προσεγγίζουν την αντίστοιχη τιμή της καλλιέργειας μάρτυρα 
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HSM , ενώ εμφανίζονται  λίγο υψηλότερες από την καλλιέργειες HSLM. Η συνθήκη  

Mn/Fe/Mo παρουσιάσε την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη (Εικόνα 23), εκρασμένη σε 

περιεχόμενο χλωροφύλλης a, η οποία μάλιστα ξεπερνά τις αντίστοιχες τιμές των 

καλλειεργειών μάρτυρα και της καλλιέργειας προσθήκης διαλύματος ιχνοστοιχείων Hutner’s. 

Παρομοίως  η ανάπτυξη των συνθηκών  Mn/Fe/Zn και Mn/Fe/Cu παρουσιάστηκε παρόμοια 

με την αντίστοιχη ανάπτυξη της καλλιέργειας προσθήκης διαλύματος ιχνοστοιχείων Hutner’s. 

Βέβαια, τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις φωτοσυνθετικών χρωστικών και μέγιστης 

φωτοσυνθετικής απόδοσης έδειξαν πως η φωτοσυνθετική λειτουργία είναι χαμηλή και ο 

μηχανισμός φωτοσύνθεσης  καταπονημένος. 

Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν πως ο συνδυασμός των μετάλλων Mn, Fe 

συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη των καλλιεργειών κυττάρων Chlorella, συνδυαστικά 

με την παρουσία άλλων μετάλλων, αφού από την πειραματική αυτή σειρά μόνο όσες 

καλλιέργειες περιείχαν τον συνδυασμό Mn, Fe κατάφεραν να αναπτυχθούν. 

 

 

 

Εικόνα 19: (Α) Μακροσκοπική εικόνα καλλιεργειών Chlorella σε υγρά θρεπτικά μέσα με 
βάση δευτερογενή κλάσματα υγρών αποβλήτων τυροκομείων περιεκτικότητας σε 

αλάτι  0,8-1% w/v με διερεύνηση προσθήκης συνδυασμών τριών  μετάλλων την 7η 
πειραματική μέρα. Απεικονίζονται  οι καλλιέργειες μάρτυρα HSM,HSLM 

,Mn/Fe/Cu,Mn/Fe/Zn, Mn/Fe/Mo , Mn/Cu/Mo,Mn/Cu/Zn, Mn/Mo/Znκαι προσθήκης 
διαλύματος ιχνοστοιχείων Hutner’s(Β) Μακροσκοπική εικόνα καλλιέργειας 
προσθήκης Mn/Fe/Cu,Mn/Fe/Zn, Mn/Fe/Moσε υγρά θρεπτικά μέσα με βάση 

δευτερογενή κλάσματα υγρών αποβλήτων τυροκομείων υψηλής αλατότητας με 
διερεύνηση προσθήκηςζευγών μετάλλων την 7η πειραματική μέρασυγκριτικά με τις 

καλλιέργειες μάρτυρα HSM και HSLM. 

Α 

Β 
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Εικόνα 20:  Μετρήσεις  παραγωγής ξηρής βιομάζας καλλιεργειών κυττάρων Chlorella σε 

υγρά θρεπτικά μέσα με βάση δευτερογενή κλάσματα υγρών αποβλήτων τυροκομείων 
περιεκτικότητας σε αλάτι  0,8-1% w/v περιεκτικότητας σε αλάτι  0,8-1% w/v υπό 

ένταση φωτονιακής ακτινοβολίας 140-160 μmol·m-2·s-1. Τα δεδομένα παρουσιάζονται 
ως μέσος όρος ± τυπική απόκλιση για κάθε μέτρηση προέρχονται από τουλάχιστον 

μια τριπλέτα δειγμάτων 
 

 

Εικόνα 21:  Περιεχόμενο φωτοσυνθετικών χρωστικών ανά μονάδα ξηρού βάρους 
καλλιεργειών κυττάρων Chlorella σε υγρά θρεπτικά μέσα με βάση δευτερογενή κλάσματα 

υγρών αποβλήτων τυροκομείων περιεκτικότητας σε αλάτι  0,8-1% w/v υπό ένταση 
φωτονιακής ακτινοβολίας 140-160 μmol·m-2·s-1. Ca: χλωροφύλλη a, Cb: χλωροφύλλη b, 

Cx+c: ξανθοφύλλες και καροτενοειδή. Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως μέσος όρος ± τυπική 
απόκλιση για κάθε μέτρηση προέρχονται από τουλάχιστον μια τριπλέτα δειγμάτων. 
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Εικόνα 22: Μετρήσεις μέγιστης φωτοσυνθετικής απόδοσης (Fv/Fmax) καλλιεργειών κυττάρων 
Chlorella σε υγρά θρεπτικά μέσα με βάση δευτερογενή κλάσματα υγρών αποβλήτων 

τυροκομείων περιεκτικότητας σε αλάτι  0,8-1% w/v υπό ένταση φωτονιακής 
ακτινοβολίας 140-160 μmol φωτονίων·m-2·s-1.Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως μέσος 
όρος ± τυπική απόκλιση για κάθε μέτρηση προέρχονται από τουλάχιστον μια τριπλέτα 

δειγμάτων. 
 

 

 

Εικόνα 23: Περιεχόμενο  χλωροφύλλης a ανά όγκο (mL) καλλιέργειας κυττάρων Chlorella 
σε υγρά θρεπτικά μέσα με βάση δευτερογενή κλάσματα υγρών αποβλήτων 

τυροκομείων περιεκτικότητας σε αλάτι  0,8-1% w/v υπό ένταση φωτονιακής 
ακτινοβολίας 140-160  μmol·m-2·s-1. Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως μέσος όρος ± 

τυπική απόκλιση για κάθε μέτρηση προέρχονται από τουλάχιστον μια τριπλέτα 
δειγμάτων. Ca: χλωροφύλλη a. 
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3.5. Μελέτη ανάπτυξης Chlorella σε δευτερογενή απόβλητα τυροκομείων με αλατότητα 

0,8-1% w/v με διερεύνηση προσθήκης συνδυασμών μετάλλων από το διάλυμα 

ιχνοστοιχείων Hutner’s. 

Σε αυτή την  πειραματική σειρά πραγματοποιήθηκαν πειράματα μελέτης ανάπτυξης 

κυττάρων  Chlorella με προσθήκη συνδυασμών τεσσάρων και πέντε μετάλλων από το 

διάλυμα ιχνοστοιχείων Hutner’s. Οι καλλιέργειες μάρτυρες παρουσιάζουν τιμές 

φωτοσυνθετικών χρωστικών που δείχνουν υγιή λειτουργία φωτοσυνθετικού μηχανισμού. Το 

ίδιο συμβαίνει και με την καλλιέργεια προσθήκης διαλύματος ιχνοστοιχείων Hutner’s, όπου 

οι μετρήσεις επαγωγικού φθορισμού και φωτοσυνθετικών χρωστικών υποδηλώνουν 

καταπόνηση συγκριτικά με τους μάρτυρες. Επιπλέον, το περιεχόμενο τους σε χλωροφύλλη a 

συνεπώς και η ανάπτυξη τους εμφανίστηκε αποδοτική. 

Η καλλιέργεια προσθήκης Mn/Cu/Mo/Zn δεν εμφάνισε ανάπτυξη την 7η ημέρα 

περιαμάτων. Επιπλέον, η απουσία τιμών μέγιστης φωτοσυνθετικής απόδοσης και η έλλειψη 

παραγωγής φωτοσυνθετικών χρωστικών, οδηγούν στο συμπέρασμα πως ο φωτοσυνθετικός 

μηχανισμός είναι μη λειτουργικός, συνεπώς ο μικροοργανισμός δεν μπόρεσε να επιβιώσει σε 

αυτές τις συνθήκες. Οι υψηλές τιμές ξηρής βιομάζας οφείλουνται στους ίδους λόγους που 

αναφέρθηκαν προηγουμένως (Εικόνες 26-28).  

Οι καλλιέργειες προσθήκης Mn/Cu/Fe/Zn, Mn/Cu/Fe/Mo και Mn/Fe/Mo/Zn 

εμφάνισαν ικανοποιητική ανάπτυξη . Από την παρατήρηση της μακροσκοπικής εικόνας των 

καλλιεργειών κατά την 7η πειραματική ημέρα, διακρίνεται το πράσινο χρώμα των 

καλλιεργειών (Εικόνα 24). Την παρατήρηση αυτή επιβεβαιώνουν οι τιμές μέγιστης 

φωτοσυνθετικής απόδοσης. Οι τρεις συνθήκες προσθήκης παρουσιάζουν παρόμοιες τιμές, οι 

οποίες αποτελούν μια πρώτη ένδειξη για την κατάσταση της φωτοσυνθετικής διαδικασίας 

(Εικόνα 28).  Παρόμοια είναι και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις μετρήσεις των 

φωτοσυνθετικών χρωστικών, επιβεβαιώνοντας τη συγκρίσιμη ανάπτυξη του στελέχους 

Chlorella στις συνθήκες αυτές. Επιπλέον τα αποτελέσματα αυτά εμφανίζουν 

επαναληψημότητα και επιβεβαιώνουν την υπόθεση πως ο συνδυασμό προσθήκης μαγγανίου 

και σιδήρου είναι κρίσιμης σημασίας για την ανάπτυξη του μικροοργανισμού, ανεξάρτητα 

από την παρουσία άλλων μετάλλων. Σχετικά με την ανάπτυξη τους (Εικόνα 29), η ανάπτυξη 

της συνθήκη προσθήκης Mn/Cu/Fe/Zn είναι συγκρίσιμη με αυτή της καλλιέργειας μάρτυρα 

HSLM, η προσθήκη  Mn/Cu/Fe/Mo οδήγησε σε ανάπτυξη τους στελέχους παρόμοια με αυτή 

της καλλιέργειας HSM και η προσθήκη Mn/Fe/Mo/Zn παρόμοια με της καλλιέργειας 

προσθήκης διαλύματος ιχνοστοιχείων Hutner’s. 
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Τέλος, όσο αναφορά την καλλιέργεια προσθήκης Mn/Fe/Cu/Mo/Zn και αυτή η 

συνθήκη εμφάνισε πράσινο χρώμα κατά την 7η πειραματική ημέρα (Εικόνα 25). Η τιμή της 

μέγιστης φωτοσυνθετικής απόδοσης ισούται περίπου με 0,6 (Εικόνα 28) υποδηλώνοντας 

έτσι την υγιή κατάσταση του φωτοσυνθετικού μηχανισμού. Αντίθετα, οι μετρήσεις 

φωτοσυνθετικών χρωστικών υποδεικνύουν την καταπόνηση του φωτοσυνθετικού 

μηχανισμού (Εικόνα 27). Η ανάπτυξη της καλλιέργειας αυτής εμφανίζεται παρόμοια με την 

ανάπτυξης της καλλιέργειας προσθήκης του διαλύματος Hutner’s και μάλιστα εμφανίζεται 

υψηλότερη από της καλλιέργειας μάρτυρα  HSLM. 

 

 

 

 

 
Εικόνα 24: (Α) Μακροσκοπική εικόνα καλλιεργειών Chlorella σε υγρά θρεπτικά μέσα με 

βάση δευτερογενή κλάσματα υγρών αποβλήτων τυροκομείων με διερεύνηση 
προσθήκης συνδυασμών τεσσάρωνκαι πέντε μετάλλων την 1η πειραματική μέρα και 

(Β) την 7η πειραματική ημέρα. Απεικονίζονται οι καλλιέργειες προσθήκης διαλύματος 
ιχνοστοιχείων Hutner’s, Mn/Fe/Cu/Zn, Mn/Fe/Cu/Mo. 

 
 
 
 
 
 
 

Α Β 
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Εικόνα 25:  Μακροσκοπική εικόνα καλλιεργειών Chlorella σε υγρά θρεπτικά μέσα με βάση 
δευτερογενή κλάσματα υγρών αποβλήτων τυροκομείων με διερεύνηση προσθήκης 

συνδυασμών τεσσάρωνκαι πέντε μετάλλων την 7η πειραματική μέρα. Απεικονίζονται οι 
καλλιέργειες μάρτυρα HSM και προσθήκης Mn/Fe/Cu/Zn, Mn/Fe/Cu/Mo, Mn/Fe/Mo/Zn, 

Mn/Fe/Mo 
 
 

 

 
Εικόνα 26: Μετρήσεις  παραγωγής ξηρής βιομάζας καλλιεργειών κυττάρων Chlorella σε 

υγρά θρεπτικά μέσα με βάση δευτερογενή κλάσματα υγρών αποβλήτων τυροκομείων 
περιεκτικότητας σε αλάτι  0,8-1% w/v  υπό ένταση φωτονιακής ακτινοβολίας 140-160 

μmol·m-2·s-1. Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως μέσος όρος ± τυπική απόκλιση για 
κάθε μέτρηση προέρχονται από τουλάχιστον μια τριπλέτα δειγμάτων 
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Εικόνα 27: Περιεχόμενο  φωτοσυνθετικών χρωστικών ανά μονάδα ξηρού βάρους 

καλλιεργειών κυττάρων Chlorella σε υγρά θρεπτικά μέσα με βάση δευτερογενή κλάσματα 
υγρών αποβλήτων τυροκομείων περιεκτικότητας σε αλάτι  0,8-1% w/v υπό ένταση 

φωτονιακής ακτινοβολίας 140-160 μmol·m-2·s-1. Ca: χλωροφύλλη a, Cb: χλωροφύλλη b, 
Cx+c: ξανθοφύλλες και καροτενοειδή. Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως μέσος όρος ± τυπική 

απόκλιση για κάθε μέτρηση προέρχονται από τουλάχιστον μια τριπλέτα δειγμάτων. 
 

 

 
Εικόνα 28: Μετρήσεις μέγιστης φωτοσυνθετικής απόδοσης (Fv/Fmax) καλλιεργειών 

καλλιεργειών κυττάρων Chlorella σε υγρά θρεπτικά μέσα με βάση δευτερογενή κλάσματα 
υγρών αποβλήτων τυροκομείων περιεκτικότητας σε αλάτι  0,8-1% w/v υπό ένταση 

φωτονιακής ακτινοβολίας 140-160 μmol φωτονίων·m-2·s-1. Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως 
μέσος όρος ± τυπική απόκλιση για κάθε μέτρηση προέρχονται από τουλάχιστον μια τριπλέτα 

δειγμάτων. 
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Εικόνα 29: Περιεχόμενο  χλωροφύλλης a ανά όγκο (mL) καλλιέργειας κυττάρων 

Chlorella σε υγρά θρεπτικά μέσα με βάση δευτερογενή κλάσματα υγρών αποβλήτων 
τυροκομείων περιεκτικότητας σε αλάτι 0,8-1% w/v υπό ένταση φωτονιακής ακτινοβολίας 
140-160  μmol·m-2·s-1. Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως μέσος όρος ± τυπική απόκλιση 

για κάθε μέτρηση προέρχονται από τουλάχιστον μια τριπλέτα δειγμάτων. Ca: χλωροφύλλη  
a. 
 

3.6. Μελέτη ανάπτυξης Chlorella σε πρωτογενή και δευτερογενή απόβλητα τυροκομείων 

με αλατότητα 0,8-1% w/v με διαβάθμιση αρχικής κυτταρικής συγκέντρωσης. 

Σε αυτή την πειραματική σειρά πραγματοποιήθηκε μελέτη ανάπτυξης του στελέχους 

Chlorella σε πρωτογενή και δευτερογενή δείγματα τυρογάλακτος με υψηλή αλατότητα 

παρουσία στερεών με προσθήκη διαφορετικών ποσοτήτων αρχικής καλλιέργειας κυττάρων, 

με στόχο να εξεταστεί κατά πόσο η αρχική ποσότητα των κυττάρων επηρεάζει την ανάπτυξη 

του μικροοργανισμού καθώς και το θρεπτικό μέσο στο οποίο αναπτύσσονται . Επίσης, σε 

κάθε συνθήκη πραγματοποιήθηκε προσθήκη του διαλύματος ιχνοστοιχείων Hutner’s. 

Η αρχική ποσοτήτα καλλιέργειας ρυθμίστηκε στα 0,033±0,003mg DCW·mL-1 

(συνθήκη 1x). Οι υπόλοιπες καλλιέργειες περιείχαν διπλάσια, τριπλάσια, τετραπλάσια και 

πενταπλάσια ποσότητα σε σχέση με την αρχική ποσότητα καλλιέργειας (συνθήκες 2x, 3x, 4x, 

5x αντίστοιχα). Ως θρεπτικό μέσο για την καλλίεργεια του μάρτυρα χρησιμοποιήθηκε το 

θρεπτικό μέσο HSM. Παρακάτω απεικονίζεται η μακροσκοπική εικόνα των καλλιεργειών 

στα δυο θρεπτικά μέσα την πρώτη πειραματική ημέρα (Εικόνα 30), καθώς και οι μετρήσεις 

ξηρής βιομάζας και φωτοσυνθετικών χρωστικών που πραγματοποιήθηκαν την ημέρα αυτή 

(Πίνακες 9-10). 

 



46 
 

 
 

Εικόνα 30: Μακροσκοπική εικόνα καλλιεργειών προσθήκης 1x,2x,3x,4x,5x καθώς και 
των καλλιεργειών μάρτυρα θρεπτικά μέσα με (Α) βάση πρωτογενή δείγματα 

τυρογάλακτος και (Β) με βάση δευτερογενή δείγματα γαλακτοκομικών αποβλήτων. 
 

 
Πίνακας 10: Αποτελέσματα μετρήσεων περιεχομένου χλωροφύλλης a ανά όγκο (mL) 

καλλιέργειας κυττάρων Chlorella κατά την 1η πειραματική ημέρα  υπό ένταση φωτονιακής 
ακτινοβολίας 140-160 μmol·m-2·s-1 Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως μέσος όρος ± τυπική 

απόκλιση για κάθε μέτρηση προέρχονται από τουλάχιστον μια τριπλέτα δειγμάτων.Επιπλέον 
υπολογίστηκαν η τυπική απόκλιση και το % σφάλμα. 

 
Μετρήσεις  φωτοσυνθετικών χρωστικών day 0 

Συνθήκη Μέση τιμή Τυπική απόκλιση %  Σφάλμα 
HSM 0,61 0,02 3,39 

1x 0,61 0,02 3,39 
2x 1,32 0,08 5,96 
3x 1,88 0,05 2,61 
4x 2,69 0,34 12,70 
5x 3,28 0,36 11,13 

 
 

Πίνακας 11: Αποτελέσματα παραγωγής ξηρής βιομάζας ανά όγκο (mL) καλλιέργειας 
καλλιεργειών κυττάρων Chlorella κατά την 1η πειραματική ημέρα  υπό ένταση φωτονιακής 
ακτινοβολίας 140-160 μmol·m-2·s-1 Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως μέσος όρος ± τυπική 

απόκλιση για κάθε μέτρηση προέρχονται από τουλάχιστον μια τριπλέτα δειγμάτων.Επιπλέον 
υπολογίστηκαν η τυπική απόκλιση και το % σφάλμα. 

 
Μετρήσεις  ξηρής βιομάζας day 0 

Συνθήκη Μέση τιμή Τυπική απόκλιση %  Σφάλμα 
HSM 0,033 0,003 7,70 

1x 0,074 0,004 5,65 
2x 0,107 0,006 5,98 
3x 0,131 0,011 8,50 
4x 0,169 0,004 2,51 
5x 0,033 0,003 7,70 

Α Β 
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3.6.1. Μελέτη ανάπτυξης Chlorella σε δευτερογενή απόβλητα τυροκομείων με αλατότητα 0,8-

1% w/v με διαβάθμιση αρχικής κυτταρικής συγκέντρωσης. 

Στη συγκεκριμένη πειραματική σειρά μελετήθηκε η ανάπτυξη του μικροοργανισμού 

σε δείγμα τυρογάλακτος αλατότητας 0,8% w/v, με διαφορετικές ποσότητες αρχικής 

καλλιέργειας κυττάρων, μετρώντας σε καθημερινή βάση το περιεχόμενο των κυττάρων σε 

φωτοσυνθετικές χρωστικές και συγκεκριμένα σε χλωροφύλλη a. Από τα δεδομένα των 

πειραματικών μετρήσεων κατασκευάστηκαν οι καμπύλες ανάπτυξης για την καλλιέργεια 

μάρτυρα και για κάθε συνθήκη, οι οποίες απεικονίζονται στην Εικόνα 31. Οι καμπύλες 

εμφανίζουν την τυπική ανάπτυξη ενός μικροοργανισμού (λανθάνουσα, εκθετική και στατική 

φάση). Παράλληλα κατά την 7η πειραματική ημέρα πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις ξηρής 

βιομάζας, φωτοσυνθετικών χρωστικών και μέγιστης φωτοσυνθετικής απόδοσης, οι οποίες 

παρουσιάζονται στις εικόνες  32 και 33 αντίστοιχα . 

Από την μορφή των καμπυλών είναι εμφανές, ότι τα κύτταρα αναπτύσσονται με 

διαφορετικούς ρυθμούς σε κάθε συνθήκη, όπως φαίνεται από την αύξηση της συγκέντρωσης 

χλωροφύλλης a συναρτήσει του χρόνου. Η καλλιέργεια μάρτυρα εισήλθε στην εκθετική φάση 

περίπου κατά την 2η πειραματική ημέρα, όπου και παρέμεινε σε αυτή μέχρι το πέρας των 

μετρήσεων, όπως γίνεται αντιληπτό από την καμπύλη ανάπτυξης. Κατά την 7η και τελευταία 

πειραματική ημέρα το στέλεχος εμφανισε ικανοποιητική ανάπτυξη και λειτουργία 

φωτοσυνθετικού μηχανισμού στις συνθήκες αυτές, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο. Η 

παρατήρηση αυτή βρίσκεται σε συμφωνία με τις υψηλές τιμές φωτοσυνθετικών χρωστικών 

και μέγιστης φωτοσυνθετικής απόδοσης, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία 

πειραματική ημέρα. (Εικόνες 32 Β,33). 

Όσον αφορά την συνθήκη προσθήκης 1x αρχικής καλλιέργειας, αυτή εμφάνισε 

παρόμοια ανάπτυξη με την καλλιέργεια μάρτυρα εώς περίπου και την 3η μέρα, όπως γίνεται 

αντιληπτό από τις καμπύλες ανάπτυξης (Εικόνα 31). Η καλλιέργεια αυτή εισήλθε στην 

εκθετική φάση περίπου κατά την 2η μέρα και παρέμεινε σε αυτή μέχρι περίπου και την 6η 

μέρα, όπου εισήλθε στην στατική φάση στην οποία και περέμεινε μέχρι το πέρας των 

μετρήσεων. Η παρατήρηση αυτή επιβεβαιώνεται από τις μέτρήσεις  περιεχομένου 

φωτοσυνθετικών χρωστικών και μέγιστης φωτοσυνθετικής απόδοσης, οι οποίες υποδεικνύουν 

πως ο φωτοσυνθετικός μηχανισμός εμφανίζει δραστηριότητα. Το χαμηλότερο περιεχόμενο σε 

χλωροφύλλες και καροτενοειδή, συγκριτικά με την καλλιέργεια μάρτυρα, μπορεί να αποδοθεί 

σε φαινόμενα σκίασης  τα οποία προκαλούνται από την απότομη αύξηση της βιομάζας αλλά 

και από την ύπαρξη στερεών στα δείγματα υγρών γαλακοτκομικών αποβλήτων που 
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χρησιμοποιήθηκαν στα μέσα καλλιέργειας. Επιπλέον, είναι λογικό στην συνθήκη του 

αυτότροφου μάρτυρα να εμφανίζεται υψηλότερη φωτοσυνθετική δραστηριότητα, καθώς 

εξαρτάται πλήρως από τη φωτοσύνθεση. 

 Παρατηρώντας τις καμπύλες ανάπτυξης για τις συνθήκες πρσθήκης 2x, 3x και 4x 

αρχικής καλλιέργειας, γίνεται αντιληπτό πως και στις 3 συνθήκες η εκθετική φάση διήρκεσε 

περίπου 4,5 μέρες. Στην αρχή της εκθετικής φάσης το περιεχόμενο κάθε συνθήκης σε 

χλωροφύλλη a διαφέρει, με την συνθήκη 4x να εμφανίζει μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε 

χλωροφύλλη a, ενώ στο τέλος της εκθετικής φάσης και οι 3 συνθήκες έχουν παραπλήσιες 

τιμές χλωροφύλλης. Παράλληλα, οι συνθήκες αυτές εμφανίζουν συγκρίσιμες τιμές 

φωτοσυνθετικών χρωστικών κατά την 7η μέρα. Η μέγιστη φωτοσυνθετική απόδοση εμφανίζει 

πτωτική τάση, με αυξανόμενη αρχική κυτταρική συγκέντρωση. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο 

γεγονός ότι οι καλλιέργειες φτάνουν στο μέγιστο της ανάπτυξής τους νωρίτερα. Κατ’ 

επέκταση τα φαινομενα σκίασης εμφανίζονται νωρίτερα, πράγμα που δυσκολεύει την 

αποδοτική διάχυση του φωτός στο μέσο καλλιέργειας. 

Τέλος, η συνθήκη 5x εμφάνισε τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης αλλά και το 

υψηλότερο περιεχόμενο σε χλωροφύλλη a. H εκθετική φάση διήρκησε περίπου 3 μέρες, όπως 

διαπιστώνεται από την καμπύλη ανάπτυξης. Χαμηλότερη τιμή μέγιστης φωτοσυνθετικής 

απόδοσης (Εικόνα 33) υποδηλώνει πως ο φωτοσυνθετικός μηχανισμός είναι περισσότερο 

καταπονημένος, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί στο υψηλότερο περιεχόμενο βιομάζας από 

την έναρξη του πειράματος, το οποίο οδηγεί με τη σειρά του σε εντονότερα φαινόμενα 

σκίασης. Αξίζει να αναφερθεί πως κατά την 7η και τελευταία πειραματική μέρα όλες οι 

συνθήκες εμφάνισαν παραπλήσιες τιμές  περιεκτικότητας  σε  χλωροφύλλη a. 

Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό πως και στις 5 συνθήκες καλλιέργειας η εκθετική φάση 

είχε περίπου την ίδια διάρκεια, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης του πληθυσμού κυττάρων 

εμφανίζεται ανάλογος της αρχικής ποσότητας καλλιέργειας κυττάρων. Τέλος, σχετικά με τις 

μετρήσεις ξηρής βιομάζας που πραγματοποιήθηκαν την 7η μέρα (Εικόνα 32 Α) , όλες οι 

συνθήκες εμφάνισαν υψηλότερες τιμές συγκριτικά με την καλλλιέργεια μάρτυρα, γεγονός 

που αποδίδεται στην παρουσία στερεών στα δείγματα αποβλήτων τυροκομείων. 

 



49 
 

 
 

Εικόνα 31: Καμπύλη ανάπτυξης καλλιεργειών κυττάρων Chlorella σε υγρά θρεπτικά μέσα 
με βάση δευτερογενή κλάσματα υγρών αποβλήτων τυροκομείων με διερεύνηση 
προσθήκης διαφορετικών ποσοτήτων αρχικής καλλιέργειας κυττάρων κατά την 

διάρκεια 7 πειραματικών ημερών μέσω μέτρησης της συγκέντρωσης χλωροφύλλης a 
υπό ένταση φωτονιακής ακτινοβολίας 140-160 μmol·m-2·s-1. 

 
 

 

 
Εικόνα 32: (A) Μετρήσεις παραγωγής ξηρής βιομάζας(B) Περιεχόμενο φωτοσυνθετικών 
χρωστικών ανά όγκο ξηρού βάρους  καλλιεργειών κυττάρων Chlorella σε υγρά θρεπτικά 
μέσα με δευτερογενή κλάσματα υγρών αποβλήτων τυροκομείω περιεκτικότητας σε αλάτι  
0,8-1% w/v ν με διερεύνηση προσθήκης διαφορετικών ποσοτήτων αρχικής καλλιέργειας 

κυττάρων την 7η πειραματική ημέρα  υπό ένταση φωτονιακής ακτινοβολίας 140-160 μmol·m-

2·s-1. Ca: χλωροφύλλη a, Cb: χλωροφύλλη b, Cx+c: ξανθοφύλλες και καροτενοειδή. Τα 
δεδομένα παρουσιάζονται ως μέσος όρος ± τυπική απόκλιση για κάθε μέτρηση προέρχονται 

από τουλάχιστον μια τριπλέτα δειγμάτων. 
 

Α 
Β 
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Εικόνα 33: Μετρήσεις μέγιστης φωτοσυνθετικής απόδοσης (Fv/Fmax) καλλιεργειών κυττάρων 

Chlorella σε υγρά θρεπτικά μέσα με βάση δευτερογενή κλάσματα υγρών αποβλήτων 
τυροκομείων περιεκτικότητας σε αλάτι  0,8-1% w/v με διερεύνηση προσθήκης διαφορετικών 

ποσοτήτων αρχικής καλλιέργειας κυττάρωνμετά από 7 ημέρες καλλιέργειας υπό ένταση 
φωτονιακής ακτινοβολίας 140-160 μmol φωτονίων·m-2·s-1. Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως 
μέσος όρος ± τυπική απόκλιση για κάθε μέτρηση προέρχονται από τουλάχιστον μια τριπλέτα 

δειγμάτων. 

3.6.2. Μελέτη ανάπτυξης Chlorella σε πρωτογενή απόβλητα τυροκομείων με διαβάθμιση 

αρχικής κυτταρικής συγκέντρωσης. 

Στη συγκεκριμένη πειραματική σειρά μελετήθηκε η ανάπτυξη του μικροοργανισμού 

σε πρωτογενές κλάσμα τυρογάλακτος με χαμηλή αλατότητα με διαφορετικές ποσότητες 

αρχικής καλλιέργειας κυττάρων, μετρώντας σε καθημερινή βάση το περιεχόμενο των 

κυττάρων σε φωτοσυνθετικές χρωστικές και συγκεκριμένα σε χλωροφύλλη a. Από τα 

δεδομένα των πειραματικών μετρήσεων κατασκευάστηκαν οι καμπύλες ανάπτυξης για την 

καλλιέργεια μάρτυρα και για κάθε συνθήκη, οι οποίες απεικονίζονται στην Εικόνα 34. Οι 

καμπύλες εμφανίζουν την τυπική ανάπτυξη ενός μικροοργανισμού (λανθάνουσα, εκθετική 

και στατική φάση). Παράλληλα κατά την 7η πειραματική ημέρα πραγματοποιήθηκαν 

μετρήσεις ξηρής βιομάζας, φωτοσυνθετικών χρωστικών και μέγιστης φωτοσυνθετικής 

απόδοσης, οι οποίες παρουσιάζονται στις Εικόνες 35 και 36 αντίστοιχα. Η καλλιέργεια 

μάρτυρα παρουσιάζει το ίδιο μοτίβο ανάπτυξης που αναφέρθηκε στην Παράγραφο 3.6.1. 

Αναφορικά με την συνθήκη 1x, τα κύτταρα του μικροοργανισμού παρέμειναν στην 

εκθετική φάση για περίπου 4,5 μέρες και στη συνέχεια εισήλθαν στη στατική φάση όπου και 

παρέμειναν μέχρι το πέρας των μετρήσεων, όπως γίνεται αντιληπτό από την παρατήρηση της 
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αντίστοιχης καμπύλης ανάπτυξης (Εικόνα 34). Οι μετρήσεις επαγωγικού φθορισμού (Εικόνα 

36), υποδηλώνουν πώς ο φωτοσυνθετικός μηχανισμός λειτουργεί ικανοποιητικά, παρατήρηση 

που επιβεβαιώνεται και από το περιεχόμενο των κυττάρων σε χλωροφύλλες και καροτενοειδή 

ανά ξηρή βιομάζα, μέσω του ποσοστικού προσδιορισμού των φωτοσυνθετικών χρωστικών 

(Εικόνα 35Β). 

Η εκθετική φάση στην συνθήκη 2x διήρκησε περίπου 4 μέρες, λιγότερο διάστημα από 

την συνθήκη 1x, αφού η αρχική ποσότητα καλλιέργειας είναι διπλάσια από την συνθήκη 1x.  

Οι μετρήσεις μέγιστης φωτοσυνθετικής απόδοσης και φωτοσυνθετικών χρωστικών είναι 

παραπλήσιες με τις αντίστοιχες τιμές της συνθήκης 1x. Παρατηρώντας τις καμπύλες 

ανάπτυξης των συνθηκών προσθήκης 3x και 4x (Εικόνα 34), διαπιστώνεται πως και στις δυο 

συνθήκες η εκθετική φάση διήρκησε περίπου 3 μέρες, κατά την 4η  μέρα εισέρχονται στην 

στατική φάση, ενώ  κατά την 5η μέρα εισέρχονται στην φάση θανάτου καθώς παρατηρείται 

μικρή μείωση στη συγκέντρωση χλωροφύλλης, η οποία πιθανώς να οφείλεται σε 

συσσώρευση παραπροϊόντων από τις διάφορες μεταβολικές διεργασίες ή σε εξάντληση 

ορισμένων θρεπτικών συστατικών. Οι μετρήσεις μέγιστης φωτοσυνθετικής απόδοσης, καθώς 

και το περιεχόμενο σε φωτοσυνθετικές  χρωστικές  ήταν σε παρόμοια επίπεδα στις συνθήκες 

αυτές. 

Τέλος, η συνθήκη 5x εμφάνισε και πάλι συντομότερα την υψηλότερη ποσότητα 

χλωροφύλλης a και κατά συνέπεια την υψηλότερη παραγωγή βιομάζας στο διάστημα των 7 

ημερών, όπως ήταν αναμενόμενο αφού η καλλιέργεια αυτή την 1η πειραματική ημέρα 

περιείχε πενταπλάσια ποσότητα κυττάρων. Η καλλιέργεια παρέμεινε στην εκθετική φάση για 

3 μέρες, την 4η  μέρα εισήλθε στη στατική φάση ενώ στη συνέχεια στη φάση θανάτου, αφού 

παρατηρήθηκε μείωση της συγκέντρωσης χλωροφύλλης. Οι μετρήσεις μέγιστης 

φωτοσυθετικής απόδοσης δείχνουν πως ο φωτοσυνθετικός μηχανισμός είναι σχετικά 

καταπονημένος. Η παρατήρηση αυτή συμφωνεί με τις μετρήσεις των φωτοσυνθετικών 

χρωστικών, όπου το περιεχόμενο σε φωτοσυνθετικές  χρωστικές  είναι  σχετικά  χαμηλό. 

Συμπερασματικά, στη συγκεκριμένη πειραματική σειρά, η εκθετική φάση ανάπτυξης 

εμφανίστηκε διαφορετική σε κάθε συνθήκη και ο ρυθμός ανάπτυξης σε καθημερινή βάση του 

πληθυσμού κυττάρων εμφανίζεται και πάλι ανάλογος της αρχικής ποσότητας καλλιέργειας 

κυττάρων. Τέλος, σχετικά με τις μετρήσεις ξηρής βιομάζας που πραγματοποιήθηκαν την 7η 

μέρα (Εικόνα 35 Α), όλες οι συνθήκες εμφάνισαν σημαντικά υψηλότερες τιμές συγκριτικά με 

την καλλλιέργεια μάρτυρα, γεγονός που ενδεχομένως να αποδίδεται στην παρουσία στερεών 

στα δείγματα αποβλήτων τυροκομείων. Αξίζει, ακόμη  να αναφερθεί πώς κατά την 7η και 
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τελευταία πειραματική μέρα όλες οι συνθήκες εμφάνισαν παραπλήσιες τιμές περιεκτικότητας 

σε χλωροφύλλη a. 

 
 

Εικόνα 34: Καμπύλη ανάπτυξης καλλιεργειών κυττάρων Chlorella σε υγρά θρεπτικά μέσα 
με βάση πρωτογενή κλάσματα υγρών αποβλήτων τυροκομείων με διερεύνηση 

προσθήκης διαφορετικών ποσοτήτων αρχικής καλλιέργειας κυττάρων κατά την 
διάρκεια 7 πειραματικών ημερών μέσω μέτρησης της συγκέντρωσης χλωροφύλλης a 

υπό ένταση φωτονιακής ακτινοβολίας 140-160 μmol·m-2·s-1. 
 

 

 
Εικόνα 35: (A) Μετρήσεις ξηρής βιομάζας(B) Μετρήσεις φωτοσυνθετικών χρωστικών 

καλλιεργειών κυττάρων Chlorella σε υγρά θρεπτικά μέσα με πρωτογενή κλάσματα υγρών 
αποβλήτων τυροκομείων με προσθήκη διαβαθμισμένης αρχικής κυτταρικής συγκέντρωσης 
την 7η πειραματική ημέρα  υπό ένταση φωτονιακής ακτινοβολίας 140-160 μmol·m-2·s-1 Ca: 

χλωροφύλλη a, Cb: χλωροφύλλη b., Cx+c: ξανθοφύλλες και καροτενοειδή. Τα δεδομένα 

Α Β 
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παρουσιάζονται ως μέσος όρος ± τυπική απόκλιση για κάθε μέτρηση προέρχονται από 
τουλάχιστον μια τριπλέτα δειγμάτων. 

 

 

Εικόνα 36: Μετρήσεις μέγιστης φωτοσυνθετικής απόδοσης (Fv/Fmax) καλλιεργειών κυττάρων 
Chlorella σε υγρά θρεπτικά μέσα με βάση πρωτογενή κλάσματα υγρών αποβλήτων 

τυροκομείων με διερεύνηση προσθήκης διαφορετικών ποσοτήτων αρχικής καλλιέργειας 
κυττάρωνμετά από 7 ημέρες καλλιέργειας υπό ένταση φωτονιακής ακτινοβολίας 140-160 

μmol φωτονίων·m-2·s-1. Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως μέσος όρος ± τυπική απόκλιση για 
κάθε μέτρηση προέρχονται από τουλάχιστον μια τριπλέτα δειγμάτων. 

3.7. Συμπεράσματα 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα είναι εμφανές πώς είναι δυνατή η ανάπτυξη του 

στελέχους Chlorella σε μέσα καλλιέργειας με βάση δευτερογενή δείγματα υγρών αποβλήτων 

τυροκομείου με υψηλή αλατότητα, παρουσία στερεών. Ταυτόχρονα, τα μέχρι στιγμής 

αποτελέσματα της μελέτης άναπτυξης κυττάρων Chlorella με προσθήκη μετάλλων από το 

διάλυμα ιχνοστοιχείων Hutner’s, οδηγούν στην εξαγωγή ορισμένων συμπερασμάτων. 

Αρχικά η προσθήκη μεμονωμένων μετάλλων δεν ευνοεί την ανάπτυξη του 

μικροφύκους,  γεγονός που υποδηλώνει πως τα μέταλλα που χρειάζεται  να προστεθούν στο 

τυρόγαλα είναι παραπάνω από ένα. Η μελέτη λοιπόν, προσθήκης διαφόρων συνδυασμών 

μετάλλων έδειξε πως ο συνδυασμός σιδήρου και μαγγάνιου οδηγεί σε ικανοποιητική 

ανάπτυξη των κυττάρων Chlorella, σε επίπεδα ανάλογα με την συνθήκη όπου είχε 

πραγματοποιηθεί προσθήκη όλων των ιχνοστοιχείων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το 

γάλα, και κατ’ επέκταση το τυρόγαλα είναι ανεπαρκή σε αυτά τα στοιχεία, τα οποία είναι 

απαραίτητα για τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης και επηρεάζουν την ανάπτυξη και τη 

φωτοσυνθετική δραστηριότητα.  
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Στη συνέχεια, η μελέτη ανάπτυξης κυττάρων Chlorella σε πρωτογενή και 

δευτερογενή δείγματα υγρών αποβλήτων τυροκομείων με διαβάθμιση της αρχικής 

κυτταρικής συγκέντρωσης, οδήγησε στην διεξαγωγή ορισμένων συμπερασμάτων. Αρχικά, 

από την μορφή των καμπυλών γίνεται διακριτό πως όσο μεγαλύτερη αρχική ποσότητα 

κυττάρων περιείχαν οι καλλιέργειες, τόσο ταχύτερη  ανάπτυξη εμφάνιζαν σε σύγκιρση με την 

καλλιέργεια μάρτυρα και την συνθήκη 1x. Επιπλέον, τα κύτταρα που αναπτύχθηκαν στο 

θρεπτικό μέσο καλλιέργειας που είχε ως βάση πρωτογενή δείγματα υγρών γαλακτοκομικών 

αποβλήτων εμφάνισαν ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης, καθώς και υψηλότερη τελική ανάπτυξη 

σε σχέση με αυτά που αναπτύχθηκαν στο θρεπτικό μέσο με βάση δευτερογενή δείγματα 

τυρογάλακτος  με υψηλή αλατότητα (0,8-1% w/v). Η παρατήρηση αυτή, οφείλεται στο 

γεγονός ότι το πρωτογενές δείγμα τυρογάλακτος εμφανίζεται πλουσιότερο σε θρεπτικά 

συστατικά και ιχνοστοιχεία (άζωτο, φώσφορος, πρωτεϊνες, λίπη και έλαια) τα οποία μπορούν 

να αξιοποιούνται από τα κύτταρα για την ανάπτυξη τους. Παράλληλα, το δευτερογενές 

δείγμα προέρχεται από επαναχρησιμοποίηση του πρωτογενούς κλάσματος κατά την 

τυροκόμιση, και είναι λογικό να είναι πτωχότερο σε θρεπτικά συστατικά. Αυτό το γεγονός 

αποδεικνύεται και από το φυσικοχημικό και βιοχημικό προφίλ των αποβλήτων. Είναι 

σημαντικό να αναφερθεί ότι ανάμεσα η αύξηση της αρχικής κυτταρικής συγκέντρωσης δεν 

οδήγησε σε αύξηση της παραγόμενης βιομάζας στο τέλος των πειραμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, αντικείμενο μελέτης υπήρξε η ανάπτυξη 

στελέχους του πράσινου μικροφύκους Chlorella sp. σε θρεπτικά μέσα με βάση τα υγρά 

γαλακτοκομικά απόβλητα. Το συγκεκριμένο στέλεχος απομονώθηκε από την όμάδα του 

εργαστηρίου από ένα περιβαλλοντικά επιβαρυμένο σημείο του ποταμού Γιόφυρο στο 

Ηράκλειο Κρήτης. Αξιολογήθηκε μια σειρά προσεγγίσεων, ώστε να βελτιστοποιηθούν οι 

συνθήκες καλλιέργειας για την ανάπτυξη της Chlorella στα απόβλητα και πιο συγκεκριμένα 

σε πρωτογενή και δευτερογενή κλάσματα υγρών αποβλήτων τυροκομείων. Πιο 

συγκεκριμένα, η προσθήκη μια σειράς διαφόρων συνδυασμών μετάλλων από το διάλυμα 

ιχνοστοιχείων Hutner’s οδήγησε σε ικανοποιητική παραγωγή βιομάζας και λειτουργίας του 

φωτοσυνθετικού μηχανισμού. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως ο συνδυασμός σιδήρου και 

μαγγάνιου αποτελεί την ελάχιστη απαραίτητη προσθήκη για την ανάπτυξη των κυττάρων 

Chlorella. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως τα στοιχεία Fe, Mn απουσιάζουν από το 

δευτερογενές τυρόγαλα, ενώ τα απόβλητα στην πράξη εμφανίζουν επάρκεια στα υπόλοιπα 

ιχνοστοιχεία. Παράλληλα, διερευνήθηκε ο ρόλος  της αρχικής συγκέντρωσης κυττάρων στην 

ανάπτυξη του στελέχους Chlorella σε  πρωτογενή και δευτερογενή με 0,8-1% w/v 

αλατότητα.  Βάσει των αποτελεσμάτων, τα κύτταρα που αναπτύχθηκαν στο θρεπτικό μέσο 

καλλιέργειας που είχε ως βάση πρωτογενή δείγματα τυρογάλακτος εμφάνισαν ταχύτερο 

ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με αυτά που αναπτύχθηκαν στο θρεπτικό μέσο με βάση 

δευτερογενή δείγματα τυρογάλακτος και ο ρυθμός ανάπτυξης τους εμφανίστηκε ανάλογος 

της αρχικής ποσότητας κυττάρων που είχαν προστεθεί στην καλλιέργεια. Σε κάθε περίπτωση 

όμως, οι καλλιέργειες δεν εμφάνισαν υψηλότερη τελική παραγωγή βιομάζας με την 

αυξανόμενη κυτταρική συγκέντρωση, αλλά έφτασαν σε παρόμοια τελικά επίπεδα. 

Συνοψίζοντας, τα μικροφύκη έχουν την δυνατότητα, λόγω της προσαρμοστικότητας 

που διαθέτουν, να αναπτύσσονται σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες και να 

παράγουν ένα ευρύ φάσμα χρήσιμων φυσικών προϊόντων, χωρίς να επιφέρουν οποιαδήποτε 

επιβάρυνση για το περιβάλλον. Με αυτό τον τρόπο, τα μικροφύκη αποτελούν τους πλέον 

κατάλληλους υποψηφίους για την βιοαποκατάσταση των αποβλήτων τυροκομείων και την 

ταυτόχρονη παραγωγή βιομάζας με πλούσιο βιοχημικό περιεχόμενο. Η μείωση των 

απαραίτητων βημάτων και η βελτιστοποίηση της παραγωγής βιομάζας είναι επιθυμητά 

χαρακτηριστικά σε μια τέτοια μεθοδολογία. Αυτό, επιτρέπει την επέκταση των εφαρμογών 

αυτών σε μεγαλύτερη κλίμακα αλλά και μια πληθώρα εφαρμογών που συγκατελέγονται στα 

πλαίσια της  «περιβαλλοντικής μικροβιολογίας και βιοτεχνολογίας».  
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