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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

 Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 2011-

2013 στο Εργαστήριο Βιοχημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου 

Κρήτης με επιβλέπων καθηγητή τον Δρ. Δημήτριο Γανωτάκη. 

 Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω το Τμήμα Χημείας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης για τις υψηλού επιπέδου σπουδές που μου 

προσέφερε από το 2006 μέχρι και σήμερα, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε 

μεταπτυχιακό επίπεδο, όπως επίσης και για όλη την υλικοτεχνική δομή που 

μου παρείχε για να μπορέσω να φέρω εις πέρας τη μεταπτυχιακή μου 

εργασία.  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον επιβλέποντα Καθηγητή μου 

Δρ. Δημήτριο Γανωτάκη που μου επέτρεψε να εργαστώ στο εργαστήριό του 

τόσο για την εκπόνηση της διπλωματικής μου εργασίας όσο και για τη 

μεταπτυχιακή μου εργασία και μου εμπιστεύτηκε την ανάθεση του θέματος της 

παρούσας εργασίας διότι παρόμοια μελέτη δεν έχει πραγματοποιηθεί ξανά σε 

αυτό το μικροοργανισμό.  Τον ευχαριστώ πολύ που έδειξε εμπιστοσύνη στις 

ιδέες μου και ποτέ δεν προσπάθησε να μου θέσει αυστηρά όρια ενώ 

ταυτόχρονα με βοήθησε πολύ όσο αφορά τα αποτελέσματά μου και στην 

επίλυση των αποριών μου. Επίσης θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την 

οικονομική στήριξη που μου παρείχε τη στιγμή που την είχα ανάγκη.  

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ. 

Γεώργιο Τσιώτη που δέχτηκε να κρίνει την παρούσα εργασία και που μου 

έδωσε και αυτός κάποιες ιδέες πάνω σε αυτή. Ευχαριστώ πολύ και τον 

Καθηγητή Δρ. Κυριάκο Κοτζαμπάση που και αυτός δέχτηκε να κρίνει την 

παρούσα εργασία και που μας παρείχε βοήθεια τόσο ο ίδιος όσο και μέσω 

του εργαστηρίου του για ζητήματα πάνω στο πεδίο της βιοαποικοδόμησης.  

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πολύ καλούς 

συνεργάτες από το εργαστήριο. Αρχικά τους μεταδιδάκτορες Δρ. Δημήτριο 

Στεφανάκη ο οποίος με βοήθησε ιδιαίτερα στις τεχνικές ακινητοποίησης και σε 

άλλα σημεία του master και επίσης έκανε το περιβάλλον του εργαστηρίου πιο 

ευχάριστο, και τον Δρ. Ελευθέριο Τουλουπάκη. Επίσης θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τους μεταπτυχιακούς φοιτητές Ελευθερία Βαλσαμή, που ήταν 
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δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια στο Ηράκλειο και με στήριξε ιδιαιτέρως, Άρη 

Μίχογλου με τον οποίο περάσαμε πολλές ώρες ετοιμάζοντας παρουσιάσεις 

για τα μαθήματα αλλά και κάνοντας δουλειά στο εργαστήριο πολλές φορές 

μέχρι αργά, Βαγγέλη Τσουβαλά, Έλλη Φουρναράκη, Ελίζα Μυτιλινάκη, όπως 

και τα παλαιότερα μέλη Ιωάννα Παναγάκου και Φανουρία Χλουβεράκη. 

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω του διπλωματικούς φοιτητές Δήμητρα 

Λαμπρινάκη, Δήμητρα Διαλυνάκη, Μαρίζα Γιασαφάκη και Γρηγόρη 

Γιακουμάκη, ενώ ιδιαιτέρως θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διπλωματική 

φοιτήτρια Ισμήνη Χατζιδάκη για τις ώρες που περάσαμε δουλεύοντας σε κοινά 

κομμάτια του project και που ήταν μαζί μου τις ατελείωτες ώρες που 

χτυπούσαμε ενέσεις στην HPLC.  

Θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσω τα μέλη του εργαστηρίου του 

κυρίου Τσιώτη, Κατερίνα Αρβανίτη, Αντιγόνη Νικολάκη, Ελένη Κασσωτάκη και 

φυσικά τους πολύ καλές μου φίλες Έφη Μαναρωλάκη και Κατερίνα 

Ακτουδιανάκη, ενώ ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον πολύ καλό μου φίλο Δημήτρη 

Δέδογλου που έχει σταθεί πολύ δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια.  

Ευχαριστώ ιδιαιτέρως και τους μεταδιδάκτορες από το εργαστήριο του 

κυρίου Κοτζαμπάση, Κατερίνα Παπαζή που με βοήθησε πολύ δίνοντάς μου 

κάποιες συμβουλές για το θέμα βασιζόμενη στην εμπειρία της σε αυτό το 

πεδίο, και Νίκο Ιωαννίδη που με βοήθησε πολύ στην εκμάθηση του 

προγράμματος για την ανάλυση των παραμέτρων του JIP-test. 

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω των Καθηγητή Δρ. Ευριπίδη 

Στεφάνου που μας εμπιστεύτηκε και μας παρείχε το όργανο της υγρής 

χρωματογραφίας του εργαστηρίου του για την πραγματοποίηση των 

μετρήσεων βιοαποικοδόμησης, όπως επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα 

μέλη του εργαστηρίου του Δρ. Αντώνη Κουβαράκη, Δρ. Μαρία Αποστολάκη 

και Δρ. Σοφία Καργάκη για το ενδιαφέρον του με το να μας βοηθήσουν στην 

επεξεργασία των παραμέτρων και την εκμάθηση του προγράμματος, όπως 

επίσης τη μεταπτυχιακό φοιτήτρια και πολύ καλή μου φίλη Ειρήνη Μπαλασκά 

που μου έχει σταθεί όλα αυτά τα χρόνια.  

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τους υπόλοιπους πολύ 

καλούς μου φίλους που μου έχουν σταθεί πάρα πολύ αυτά τα χρόνια αλλά και 

έκαναν τον καιρό να περνάει ευχάριστα, Άρη Παναγιωτάκη, Στέλιο Χαρισιάδη, 

Άκη Βατσάκη, Λευτέρη Κλεώπα όπως και τα κορίτσια της παρέας Φωτεινή, 
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Μελίνα, Βασιλεία, Σοφία, Σοφία όπως επίσης και τη Μαριάννα και τη 

Θεονύμφη… και αν παραλείπω κάποιον είναι απλά από τον φόρτο της 

συγγραφής… Σας ευχαριστώ πολύ! 

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους κοντινούς μου 

ανθρώπους από τη Σκιάθο, Δημήτρη, Ευαγγελία, Ελένη, Πολυδεύκη, Ανθή, 

Λίνα, Θεόκλητο, Καλλιόπη, Λουκά, Σούλα και Αρετή. 

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συγγενείς που μου 

συμπαραστάθηκαν και με βοήθησαν όλα αυτά τα χρόνια και μου παρείχαν το 

σπίτι στο Ηράκλειο για τη διαμονή μου. 

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου Χρυσούλα και 

Θεόφιλο αλλά και τον αδερφό μου Βαγγέλη, που όλα αυτά τα χρόνια με έχουν 

βοηθήσει πάρα πολύ και χωρίς τη δική τους ηθική αλλά και οικονομική 

στήριξη δεν θα μπορούσα να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου! Πραγματικά 

σας ευχαριστώ πολύ! 

Θα κλείσω το κομμάτι των ευχαριστιών με κάποιους στίχους από ένα 

αγαπημένο μου ποίημα γιατί δεν μετράει μόνο ο προορισμός αλλά… όλα όσα 

κερδίζεις μέχρι να φτάσεις εκεί. 

 

Πάντα στο νου σου να’χεις την Ιθάκη. 

Το φθάσιμον εκεί ειν’ ο προορισμός σου. 

Αλλά μη βιάζεις το ταξείδι διόλου. 

Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει• 

και γέρος πια ν’ αράξεις στο νησί, 

πλούσιος με όσα κέρδισες στον δρόμο, 

μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη 

[Κ.Π. Καβάφης- ‘’Ιθάκη’’, 1911] 

 

Θεοχάρης Νάζος 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

  

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε για πρώτη φορά η ικανότητα του 

μικροφύκους Chlamydomonas reinhardtii να αποικοδομήσει κάποιες 

φαινολικές ενώσεις οι οποίες ανήκουν στην οικογένεια των αρωματικών 

ενώσεων.  

Βρέθηκε ότι το αγρίου τύπου στέλεχος (CC-125) μπορεί να 

αποικοδομήσει πλήρως την πιο απλή φαινολική ένωση, τη φαινόλη, σε 

συνθήκες απουσίας εναλλακτικής πηγής άνθρακα από το μέσο καλλιέργειας 

τόσο στο φως όσο και στο σκοτάδι ενώ η φαινόλη δεν ασκεί καμία ουσιαστική 

επίδραση στο φωτοσυνθετικό του μηχανισμό. Η αποικοδόμηση της φαινόλης 

από το συγκεκριμένο μικροφύκος είναι μία διαδικασία η οποία δεν γίνεται 

σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των πειραμάτων αλλά απότομα σε 

διάστημα μίας ημέρας. Ακινητοποιημένα κύτταρα σε σφαιρίδια αλγινικού, του 

ίδιου στελέχους, έδειξαν πολύ μικρή βιοαποικοδομητική ικανότητα της ίδιας 

ουσίας. Επιπλέον μελετήθηκε και η ικανότητα του μεταλλαγμένου στελέχους 

S264K να αποικοδομήσει την ίδια ουσία. Παρατηρήθηκε ότι παρόλο που ο 

φωτοσυνθετικός του μηχανισμός μένει ανέπαφος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

των πειραμάτων, το στέλεχος αυτό εμφάνισε πολύ μικρότερη ικανότητα 

αποικοδόμησης της φαινόλης σε σχέση με το CC-125.  

Όταν στον αρωματικό δακτύλιο προστεθεί ακόμα ένας υποκαταστάτης 

τότε το επίπεδο δυσκολίας της βιοαποικοδόμησης αυξάνεται. Σε αυτή την 

περίπτωση το μεγαλύτερο ποσοστό αποικοδόμησης επιτυγχάνεται 

συμμεταβολικά κατά κύριο λόγο. Μελετήθηκε η επίδραση στην ανάπτυξη και 

το φωτοσυνθετικό μηχανισμό του μικροοργανισμού των 

μονοϋποκατεστημένων χλωροφαινολών αλλά και της σειράς των para-

αλογονωμένων φαινολών, ενώ στο τέλος μελετήθηκε η επίδραση του para-

υποκαταστάτη αν είναι δότης ή δέκτης ηλεκτρονίων, ενώ ταυτόχρονα 

υπολογίστηκε και η ικανότητα βιοαποικοδόμησης αυτών των ουσιών. Βρέθηκε 

ότι το μικροφύκος είναι ικανό να αποικοδομήσει όλες τις ενώσεις, αλλά σε 

διαφορετικές συνθήκες κάθε φορά. Βρέθηκε ότι το μέγεθος του υποκαταστάτη 

του αρωματικού δακτυλίου είναι ανάλογο της ικανότητας αποικοδόμησης της 

ουσίας ενώ η θέση του δεν διαδραματίζει τόσο σημαντικό ρόλο. Από τα 
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αποτελέσματα προέκυψε πως όταν στον φαινολικό δακτύλιο υπάρχει ομάδα 

ισχυρός δέκτης ηλεκτρονίων (νιτρο-ομάδα) η τοξικότητα της ένωσης αυξάνεται 

και η βιοαποικοδομητική ικανότητα του μικροφύκους μειώνεται.  

 Σχεδόν σε όλες τις ενώσεις που μελετήθηκαν φαίνεται πως η 

βιοαποικοδόμηση της κάθε φαινολικής ένωσης απαιτεί ένα συγκεκριμένο 

σύνολο συνθηκών, κατάλληλων για το μικροοργανισμό ώστε να επιτευχθεί. 

Έτσι το μικροφύκος, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν επιλέγει την 

πιο ‘’κερδοφόρα’’ στρατηγική για τον τρόπο με τον οποίο θα δράσει. Πολλές 

φορές πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στην ανάπτυξη και τη βιοαποικοδόμηση 

και πάντα απ’ ότι φαίνεται επιλέγει αυτό που το συμφέρει ενεργειακά. Αυτή η 

μελέτη συνεισφέρει κάποια καινούργια αποτελέσματα στον τομέα της 

‘’πράσινης βιοτεχνολογίας’’ και δείχνει για άλλη μια φορά πως ο 

σημαντικότερος παράγοντας στη βιοαποικοδόμηση είναι η επιλογή 

κατάλληλων συνθηκών. 
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ABSTRACT 

 

In this project, the ability of the microalgae Chlamydomonas reinhardtii 

to biodegrade some phenolic compounds, which belong to the family of 

aromatic compounds, was studied.    

It was found that the wild type strain (CC-125) is able to fully 

biodegrade the simplest phenolic compound, phenol, in the absence of an 

alternative carbon source.  Phenol had no significant effect on the    

photosynthetic apparatus of Chlamydomonas. The biodegradation of phenol 

is not a gradual process but it occurs relatively fast after one day. Immobilized 

cells of CC-125 in alginate beads, exhibited a very low biodegradation ability 

of phenol. The ability of the mutant strain S264K to biodegrade phenol was 

also studied and it was found that, although its photosynthetic apparatus 

remains intact during the experimental period, the biodegradation efficiency 

was much lower compared to the CC-125 strain. 

 The biodegradation of phenolic compounds containing an additional 

group on the aromatic ring was much more difficult for Chlamydomonas 

reinhardtii. In this case the largest biodegradation percentage is achieved 

mainly by co-metabolism.   Mono-substituted chlorophenols and a series of 

para-halogenated phenols were used as substrates. In addition, the effect of 

the nature of the para-substituent (electron donor or acceptor) on the 

photosynthetic properties of the cells was also studied    

The main conclusion of this study is that Chlamydomonas reinhardtii is 

capable of biodegrading all of the abovementioned compounds, but under 

various growth conditions depending on the compound used. It was found that 

the size of the aromatic ring substituent affects the substance biodegradation 

ability, while its place does not play any role. In addition, the presence of a 

strong electron donor group on the phenolic ring (e.g. nitro-group) renders the 

compound toxic for the microalgal cells and thus the biodegradation ability 

decreases.  

For almost all the phenolic compounds used in this study, it was shown 

that the biodegradation of each compound requires a specific set of growth 

conditions in order to be achieved. Apparently the microalgae, depending on 
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the growth conditions, follow the most ‘’profitable’’ strategy. When it has to 

choose between growth and biodegradation, and it always chooses the 

process that is energetically more favorable for the cells.   

This study contributes some new results in the field of ‘’green 

biotechnology’’ and demonstrates once again that the most important factor in 

biodegradation is the selection of the appropriate conditions. 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 
pKa: Αρνητικός δεκαδικός λογάριθμος τις σταθεράς ιοντισμού ενός 

ασθενούς οξέως. 

TAP: Θρεπτικό μέσο ανάπτυξης μικροφυκών (Tricine- Acetate- Phosphate). 

PCV: Όγκος καθιζαμένων κυττάρων ανά mL καλλίεργειας (Packed Cell 

Volume). 

PSII: Φωτοσύστημα ΙΙ.  

HPLC: Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης (High Performance Liquid 

Chromatography). 

[HOAc (l)]: Πειραματικός χειρισμός καλλιεργειών όπου είναι τοποθετημένες σε 

ένταση φωτονιακής ακτινοβολίας 60-70 μmol•s-1 και περιέχουν οξικό 

οξύ ως πηγή άνθρακα. 

[HOAc (d)]: Πειραματικός χειρισμός καλλιεργειών όπου είναι τοποθετημένες σε 

απόλυτο σκοτάδι και περιέχουν οξικό οξύ ως πηγή άνθρακα. 

[limit C (l)] Πειραματικός χειρισμός καλλιεργειών όπου είναι τοποθετημένες σε 

ένταση φωτονιακής ακτινοβολίας 60-70 μmol•s-1 και δεν περιέχουν 

εναλλακτική πηγή άνθρακα παρά μόνο τις μελετώμενες ουσίες. 

[limit C (d)] Πειραματικός χειρισμός καλλιεργειών όπου είναι τοποθετημένες σε 

απόλυτο και δεν περιέχουν εναλλακτική πηγή άνθρακα παρά μόνο τις 

μελετώμενες ουσίες. 
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1.ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

1.1 ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ  

Ξενοβιοτικές ουσίες (xenobiotics) είναι ενώσεις ανθρωπογενούς 

προέλευσης οι οποίες ευρίσκονται σε ζωντανούς οργανισμούς ή στο 

περιβάλλον, δεν προέρχονται από φυσική πηγή και βρίσκονται σε ασυνήθιστα 

υψηλές συγκεντρώσεις. Εξαιτίας της τοξικότητάς μερικών ξενοβιοτικών 

ουσιών αλλά και της μη απομάκρυνσής τους από το περιβάλλον συνήθως 

βρίσκονται σε μεγάλες συγκεντρώσεις και αποτελούν κίνδυνο για την υγεία 

των περισσότερων κατηγοριών ζωντανών οργανισμών.1  

Οι άμεσες πηγές απόρριψης 

αυτών των ουσιών στο 

περιβάλλον είναι οι 

αρωματικές και φαινολικές 

ενώσεις, τα πλαστικά, οι 

υδρογονάνθρακες, οι βαφές 

και τα χρώματα, τα 

εντομοκτόνα και ζιζανιοκτόνα, 

τα βαρέα μέταλλα και τα 

ραδιενεργά απόβλητα. 

Υπάρχουν και οι έμμεσες πηγές 

έχουν να κάνουν με την 

απόρριψη φαρμάκων από νοσοκομεία και φαρμακοβιομηχανίες, π.χ. τα μη- 

στερεοειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (NSAIDs), άλλα φάρμακα όπως 

αναισθητικά και αντιβιοτικά τα οποία περνούν στο περιβάλλον είτε στη μορφή 

που είναι είτε μερικώς αποικοδομημένα, και έχουν την ικανότητα να 

εισέρχονται στις τροφικές αλυσίδες. Επιπλέον τα συνθετικά πολυμερή 

αποτελούν μεγάλη πηγή μόλυνσης αν αναλογιστεί κανείς όλα τα πλαστικά 

(π.χ. σακούλες) που απορρίπτονται στο περιβάλλον καθώς και το πόσο 

δύσκολη είναι η μετατροπή τους σε απλούστερες ουσίες.2  

Μια άλλη κατηγορία ξενοβιοτικών είναι οι πολυκυκλικοί αρωματικοί 

υδρογονάνθρακες (PAHs). Οι PAHs είναι αρωματικοί υδρογονάνθρακες με 

δύο ή περισσότερους ενωμένους βενζολικούς δακτυλίους. Οι PAHs 

Εικόνα 1. Κύριες πηγές απόρριψης 
ξενοβιοτικών ουσιών στο περιβάλλον. 
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προέρχονται είτε από φυσικές πηγές όπως π.χ. ηφαιστειακές εκρήξεις ή 

καύση δασών αλλά και από ανθρωπογενείς δραστηριότητες (π.χ. 

αποτέφρωση σκουπιδιών)3.  

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τις αρωματικές ενώσεις και πιο 

συγκεκριμένα τις φαινολικές και είναι αυτές οι οποίες θα αναπτυχθούν στα 

επόμενα μέρη. 

1.2 ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΕΣ 

Στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της οργανικής χημείας, η λέξη 

αρωματικός είχε καθιερωθεί για την περιγραφή ενώσεων με 

ευχάριστη οσμή (π.χ. βενζαλδεϋδη, τολουόλιο, βενζόλιο). 

Σήμερα η χρήση της λέξης αρωματικός αναφέρεται στο 

βενζόλιο και στις ενώσεις που η δομή τους συγγενεύει με τη 

δική του. Οι απλοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες προέρχονται 

από τη λιθανθρακόπισσα και από την διύλιση του 

πετρελαίου4.  

Οι φαινόλες είναι αρωματικές ενώσεις οι οποίες 

φέρουν μια ομάδα υδροξειδίου απευθείας συνδεδεμένη σε 

έναν αρωματικό δακτύλιο. Απαντούν ευρέως στη φύση και 

χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεσα στη βιομηχανική σύνθεση 

διαφόρων προϊόντων, όπως κόλλες και αντισηπτικά. Η 

προέλευσή τους και η χρήση τους αναλύεται σε επόμενο 

κομμάτι της παρούσας διατριβής.3 Η απλούστερη φαινολική 

ένωση είναι η φαινόλη, της οποίας η δομή φαίνεται στην 

εικόνα 3. Σήμερα παρασκευάζονται στις Η.Π.Α. περίπου 1,8 

εκατομμύρια τόνοι φαινόλης, που χρησιμοποιούνται στη σύνθεση προϊόντων 

όπως η ρυτίνη βακελίτης και οι κόλλες για την κατεργασία του ξύλου. Οι 

φαινόλες είναι από πολλές απόψεις παρόμοιες με τις αλκοόλες, δηλαδή είναι 

σχετικά υδατοδιαλυτές και έχουν υψηλά σημεία ζέσεως λόγω των 

διαμοριακών δεσμών υδρογόνων που σχηματίζουν. Επίσης είναι ασθενή οξέα 

και όταν διαλυθούν στο νερό ιοντίζονται σε μικρό βαθμό. Η τιμή pKa της 

φαινόλης είναι 9,895.    

Για την ονοματολογία των μονο-υποκατεστημένων φαινολικών 

ενώσεων χρησιμοποιούνται τα προθέματα ortho (o), meta (m) ή para (p), για 

Εικόνα 3. 
Φαινόλη 

Εικόνα 2. Δομή του 
βενζολίου 
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να υποδηλώσουν την ακριβή θέση που καταλαμβάνει ο υποκαταστάτης στο 

φαινολικό δακτύλιο όπως φαίνεται στην εικόνα 4. 

 

 

 

 

 

1.3 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 

 Η πιο απλή φαινολική ένωση είναι η φαινόλη. Οι φαινολικές ενώσεις 

είναι είτε ενώσεις ανθρωπογενούς προέλευσης (π.χ. χλωροφαινόλες) είτε 

φυσικά προϊόντα που παράγονται στα φυτά (π.χ. ανθοκυανίνες).  Οι 

φαινολικές ενώσεις ανθρωπογενούς προέλευσης υπάρχουν στο περιβάλλον 

εξαιτίας της δραστηριότητας χημικών, πετραλαϊκών και φαρμακευτικών 

βιομηχανιών αλλά και 

βιομηχανιών παραγωγής 

βαφών, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω. Οι ενώσεις αυτές 

εισέρχονται στα οικοσυστήματα 

εξαιτίας της διοχέτευσης αστικών 

και βιομηχανικών λυμάτων σε επιφανειακά ύδατα.6 Επιπλέον η παρουσία 

φαινολικών ενώσεων στο περιβάλλον πηγάζει από την υπέρμετρη χρήση 

εντομοκτόνων όπως διάρυλοαιθερικών εντομοκτόνων7, φαινολικών 

μικροβιοκτόνων, π.χ. DDT (p,p'-διχλωρο-διφαινυλο-τριχλωροαιθάνιο)8 αλλά 

και της πενταχλωροφαινόλης (PCP)9.Επιπρόσθετα  στο παρελθόν έχει γίνει 

και εκτεταμένη χρήση ζιζανιοκτόνων όπως το 2,4-δίχλωρο- φαινόξυ- οξικό οξύ 

και άλλων παραγώγων αυτής της σειράς.10  

 Η τοξικότητα των φαινολικών ενώσεων ανθρωπογενούς προέλευσης 

έγκειται πρώτον στον υδρόφοβο χαρακτήρα που οι περισσότερες ενώσεις 

Εικόνα 4. Ονοματολογία 
αρωματικών ενώσεων 

Εικόνα 5. DDT (αριστερά), PCP (δεξιά) 
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αυτού του τύπου εμφανίζουν και στην ικανότητα δημιουργίας ελεύθερων 

ριζών.11  

Η αύξηση της υδροφοβικότητας ευνοεί τη διέλευση της ένωσης δια 

μέσω της πλασματικής μεμβράνης, και κατά συνέπεια ενισχύει την τοξικότητα 

των ξενοβιοτικών ουσίών. Κατά τη σύγκριση τοξικότητας μεταξύ ουσιών 

πρέπει να ληφθούν υπόψη και κάποιοι χαρακτηριστικοί παράγοντες της 

εκάστοτε ένωσης, εκτός από την υδροφοβικότητα. Οι κυριότεροι είναι το pKa 

της ουσίας (-logKa, όπου Ka είναι η σταθερά διάστασης της ένωσης) και το 

logP (όπου P είναι ο παράγοντας κατανομής οκτανόλης: νερού σε αδιάστατα 

οξέα). Αύξηση της υδροφοβικότητας και του logP με ταυτόχρονη μείωση του 

pKa, έχει ως αποτέλεσμα την πιο αποτελεσματική διείσδυση της ουσίας δια 

μέσω της μεμβράνης και άρα ενισχύει την τοξικότητά της.12 Όταν η τιμές pKa 

των ενώσεων είναι παρόμοιες, τότε μόνο η υδροφοβικότητα είναι ο 

καθοριστικός παράγοντας σύγκρισης13.  

Όσο αφορά τη δημιουργία ελεύθερων ριζών, αυτή έχει να κάνει με την 

αλληλεπίδραση της ουσίας με βιομόρια μέσα στα κύτταρα. Αντιδράσεις 

μεταφοράς ενός ηλεκτρονίου συνήθως καταλύονται από ένζυμα όπως οι 

υπεροξειδάσες (που υπάρχουν στο συκώτι και τους πνεύμονες), τις 

προσταγλανδίνες και τις μυελοϋπεροξειδάσες που περιέχονται στο μυελό των 

οστών14. Οι φαινολικές ενώσεις συμμετέχουν ενεργά σε τέτοιες αντιδράσεις 

και σχηματίζουν ρίζες, οι οποίες έχουν καταστροφικές συνέπειες. Γενικά όταν 

γίνεται αναφορά σε έναν ξενοβιοτικό παράγοντα και τις επιπτώσεις του στους 

ζωντανούς οργανισμούς και κυρίως στον άνθρωπο, λαμβάνονται υπόψη τα 

ακόλουθα μεγέθη: η οξεία τοξικότητα που έχει να κάνει με την ποσότητα 

δόσης της ένωσης που προκαλεί θάνατο ή δυσμενείς επιπτώσεις στους 

οργανισμούς αλλά και τις επιπτώσεις της χρόνιας έκθεσης, την 

μεταλλαξιγένεση και η καρκινογένεση.   

Η φαινόλη είναι η περισσότερο υδατοδιαλυτή ένωση από την 

οικογένεια των αρωματικών ενώσεων. Η αύξηση υποκατάστασης της ένωσης 

με αλογόνα αλλά και με άλλους υποκαταστάτες, την καθιστά περισσότερο 

υδρόφοβη. Παρακάτω ακολουθεί μια παρουσίαση των κυριότερων ομάδων 

φαινολικών ενώσεων. 
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Φαινόλη 

 Η φαινόλη (υδροξυβενζόλιο)  είναι μία άχρωμη, 

κρυσταλλική ουσία, με χαρακτηριστική οσμή, που είναι 

διαλυτή τόσο σε οργανικούς διαλύτες όσο και στο νερό15. 

Η φαινόλη είναι παράγωγο της λιθανθρακόπισσας.  

Ανακαλύφθηκε το 1834 και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη 

φορά σε ακατέργαστη μορφή, σαν είδος αντισηπτικού, για 

την αποφυγή της φθοράς, λόγω καιρικών φαινομένων, των 

ενώσεων των σιδηροδρομικών γραμμών και των ξύλινων 

επιφανειών των πλοίων καθώς και για τη μείωση της 

δυσοσμίας των λυμάτων λόγω αποσύνθεσης. Το μεγαλύτερο μέρος της 

βιομηχανικά παραγόμενης φαινόλης χρησιμοποιείται για παρασκευή ρητινών, 

ενώ το υπόλοιπο για χρώματα, μελάνια, αρώματα, συντηρητικά ξύλων, 

φάρμακα, αντισηπτικά και αναισθητικά καθώς επίσης αποτελεί το ενδιάμεσο 

για τη σύνθεση πιο περίπλοκων αρωματικών ενώσεων στη χημική 

βιομηχανία, π.χ. αλκυλοφαινολών, κρεζολών, ανιλινών κ.α. αλλά και στην 

παραγωγή της διφαινόλης Α ως ενδιαμέσου στη βιομηχανία νάιλον.16,17   

Όλες οι βιομηχανίες που παράγουν ή χρησιμοποιούν φαινόλη είναι 

υπεύθυνες για την απελευθέρωση αυτής της ουσίας στο περιβάλλον. Η 

Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των Η.Π.Α. (EPA US) έχει κατατάξει τη 

φαινόλη στην ομάδα Δ (group D) δηλαδή ως ουσία η οποία δεν ευθύνεται για 

καρκινογένεση στους ανθρώπους βασιζόμενη βεβαίως στην έλλειψη 

υπόπτων στοιχείων για καρκινογένεση18. Παρόλα αυτά σε ανθρώπους οι 

οποίοι έχουν υποστεί χρόνια έκθεση στη φαινόλη έχουν αναφερθεί 

συμπτώματα ανορεξίας, προοδευτικής απώλειας βάρους, διάρροιας, σκούρος 

χρωματισμός των ούρων αλλά και επιπτώσεις στο αίμα και το συκώτι.19 Η 

φαινόλη ερεθίζει το δέρμα και προκαλεί τη νέκρωσή του, καταστρέφει τους 

νεφρούς, το συκώτι, τους μύες και τα μάτια20 ενώ πρόσληψη δόσης 1gr 

φαινόλης ίσως να είναι θανατηφόρα για έναν ενήλικα21. Όσο αφορά 

πιθανότητες μεταλλάξιγένεσης εξαιτίας της φαινόλης, σε μία μελέτη που 

πραγματοποιήθηκε σε καρκινικά κύτταρα τραχήλου της μήτρας (HeLa) 

αποδείχθηκε ότι η φαινόλη ευθυνόταν για την αναστολή στη σύνθεση και 

μεταγραφή του DNA.22  

Εικόνα 6. Δομή της 

φαινόλης (ball & 

stick model) 
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Αλογονοφαινόλες  

 

Οι αλογονωμένες οργανικές ουσίες χρησιμοποιούνται ευρέως ως 

φαρμακευτικά, παρασιτοκτόνα, μυκητοκτόνα, εντομοκτόνα, διαλύτες, 

ενδιάμεσα σε οργανικές συνθέσεις, πλαστικά κ.ο.κ.. Επιπλέον, πολλές από 

αυτές παράγονται ως παραπροϊόντα (διοξίνες, πολυχλωριωμένα διφαινύλια 

και πενταχλωροφαινόλη) σε διάφορες χημικές συνθέσεις. Το βέβαιο είναι ότι 

έχουν την ικανότητα να εισέρχονται στα οικοσυστήματα μέσω των 

βιομηχανικών αποβλήτων όπου και βιοσυσσωρεύονται. Πιο διαδεδομένες 

είναι οι χλωριωμένες ενώσεις και αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα φαινολικών 

ενώσεων23. Η ευρεία χρήση χλωροαρωματικών ενώσεων που έλαβε χώρα τα 

τελευταία χρόνια, έχει οδηγήσει πολλές περιοχές του πλανήτη να έχουν 

μολυνθεί από αυτές τις ενώσεις. Σε περιοχές με βιομηχανικά λύματα στην 

Πολωνία βρέθηκε ποσότητα πενταχλωροφαινόλης (PCP) ίση με 0,1-10 

mg/L.24 Ας μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε και τις χλωριωμένες οργανικές 

ενώσεις που χρησιμοποιήθηκαν ως  εντομοκτόνα και παρασιτοκτόνα τα 

τελευταία χρόνια όπως για παράδειγμα το εντομοκτόνο DDT που 

χρησιμοποιήθηκε σε ελώδεις περιοχές για τον περιορισμό της ελονοσίας, και 

την πενταχλωροφαινόλη που χρησιμοποιείται ως συντηρητικό ξύλων. Και οι 

δύο αυτές ενώσεις έχουν την ικανότητα να βιοσυσσωρεύονται στα 

οικοσυστήματα με όλες τις δυσμενείς συνέπειες για τους ανώτερους 

καταναλωτές. Η δεύτερη μάλιστα ανιχνεύεται σήμερα στο ανθρώπινο αίμα και 

το πλάσμα των ψαριών25,26 ενώ η πρώτη έχει εντοπιστεί στο μητρικό γάλα 

των Εσκιμώων της Αλάσκα.   

Η τοξικότητα και η βιοσυσσωρευτική ικανότητα των χλωροφαινολών 

αυξάνεται με την αύξηση του αριθμού των υποκαταστατών στο φαινολικό 

δακτύλιο27 και άρα της λιποφιλικότητας των χλωροφαινολών28. 

Οι τοξικές επιδράσεις των χλωροφαινολών στους μικροοργανισμούς 

σχετίζονται με τη διακοπή της διαδικασίας παραγωγής ενέργειας είτε 

παρεμποδίζοντας την αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων είτε αποσυνδέοντας 

(uncoupling) την οξειδωτική και τη φωτοσυνθετική φωσφορυλίωση29, 

παρεμποδίζοντας την παραγωγή του ΑΤΡ30. 

Η EPA US, κατατάσσει κάποιες από τις χλωροφαινόλες σε πολύ 

υψηλές θέσεις όσο αφορά την επικινδυνότητά τους για την ανθρώπινη υγεία 
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αλλά και για το περιβάλλον. Συγκεκριμένα η πενταχλωροφαινόλη (PCP) είναι 

στη θέση 45, η 2,4,6- τριχλωροφαινόλη (2,4,6TCP) είναι στη θέση 86, ενώ η 

2-χλωροφαινόλη (2CP) είναι στη θέση 245. Σε αυτή τη λίστα αξίζει να 

αναφερθεί ότι πολύ υψηλή θέση κατέχουν το βενζένιο, οι PAHs και το DDT, 

ευρισκόμενοι στις θέσεις 6, 8 και 12 αντίστοιχα.31  

Επιπλέον οι χλωροαρωματικές ενώσεις υφίστανται ταχεία 

απορρόφηση από το δέρμα και τις μεμβράνες των μυϊκών κυττάρων. Αξίζει να 

προστεθεί πως αυτές οι ενώσεις εμφανίζουν υψηλή οξεία τοξικότητα η οποία 

χαρακτηρίζεται από κάψιμο σε στόμα και οισοφάγο και λευκές πληγές κατά 

μήκος της γαστρεντερικής οδού, εμετούς, πονοκεφάλους, αρρυθμίες, μυϊκή 

αδυναμία, πτώση της θερμοκρασίας και μυϊκή αδυναμία.32  

Όσο αφορά τη μεταλλαξιγένεση, από αυτή την οικογένεια πιο 

επικίνδυνη είναι η PCP. Η PCP όταν εισέρχεται στο ανθρώπινο σώμα δίνει ως 

προϊόν την τετραχλωροϋδροκινόνη, η οποία ως κινόνη μπορεί να υπάρξει και 

στη μορφή της αντίστοιχης ημικινόνης. Η τελευταία μορφή καθιστά ανίκανους 

προς λειτουργία του επιδιορθωτικούς μηχανισμούς του DNA.33  

Μεθυλοφαινόλες 

Οι αλκυλιωμένες φαινόλες είναι συχνοί ρυπαντές του εδάφους. Μια κύρια 

πηγή είναι το κρεοσότο, το οποίο απαντάται κυρίως στην επεξεργασία του 

ξύλου – πιο συγκεκριμένα σε επιφανειακά ύδατα κοντά σε ανάλογες 

βιομηχανίες η συγκέντρωση της 4-μεθυλοφαινόλης ήταν υψηλότερη από 

2mg/L.23 Άλλη πηγή αποτελούν χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, 

καθώς και τα ορυχεία. Το μεγάλο πρόβλημα αυτών των φαινολικών ενώσεων 

είναι ότι είναι ιδιαίτερα διαλυτές στο νερό, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει 

τις υπόγειες πηγές, καθώς και τις απορροές αυτών.  

Η para-μεθυλoφαινόλη (αλλιώς para-κρεσόλη) χρησιμοποιείται ως 

μυκητοκτόνο στην παρασκευή συνθετικών ρητινών, σε διαλύματα που 

χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση φωτογραφιών καθώς επίσης έχει 

αναφερθεί και χρήση της ως εκρηκτικό34, ενώ η ίδια ουσία είναι τοξική και 

διαβρωτική αλλά και υπεύθυνη για την απενεργοποίηση του νευρικού 

συστήματος35. Η meta-κρεσόλη χρησιμοποιείται κυρίως στην παραγωγή 

καλλυντικών, αρωμάτων, απολυμαντικών, εκρηκτικών αλλά και 

παρασιτοκτόνων, ενώ μίγμα της meta- και para- κρεσόλης χρησιμοποιείται 

στη σύνθεση εντομοκτόνων.36  
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Οι κρεσόλες σε μικρές συγκεντρώσεις βρίσκονται φυσιολογικά στο 

περιβάλλον και δεν ενέχουν κανένα κίνδυνο για τον γενικό πληθυσμό. 

Επικίνδυνες μπορούν να γίνουν για ανθρώπους που ζουν και εργάζονται σε 

βιομηχανικές περιοχές και εκτίθενται σε αυτές. Επιπρόσθετα, το κάπνισμα 

ενός τσιγάρου οδηγεί στην πρόσληψη 75μg p-κρεσόλης.23 Η υπερβολική 

πρόσληψη προκαλεί παρόμοια συμπτώματα με τις προαναφερθείσες 

κατηγορίες με επιπλέον σύμπτωμα την υπόταση και την παράλυση του 

κεντρικού νευρικού συστήματος.  

 

Νιτροφαινόλες 

Οι νιτροαρωματικές ενώσεις είναι κοινοί ρυπαντές λόγω της ευρείας 

χρήσης τους σε βιομηχανικές και αγροχημικές εφαρμογές37. 

Χρησιμοποιούνται για παρασκευές εκρηκτικών, παρασιτοκτόνων, 

μυκητοκτόνων, πλαστικών, φαρμακευτικών, πετρελαϊκών προϊόντων, καθώς 

επίσης και σε βαφές38. Η 2-νιτροφαινόλη και η 4-νιτροφαινόλη παράγονται 

κατά την αντίδραση της φαινόλης με νιτρικά ιόντα (NO3
-) στο νερό, σε ένα 

μεγάλο εύρος τιμών pH, κάτω υπό την επίδραση της υπεριώδους 

ακτινοβολίας από τον ήλιο39. Ένας άλλος τρόπος παραγωγής είναι κατά την 

παραγωγή και αποικοδόμηση παρασιτοκτόνων όπως το Dinoseb (2-βούτυλο-

4,6-δίνιτρο-φαινόλη)40 αλλά και από τη χρήση του απαγορευμένου 

methylparathion, του οποίου ο κύριος μεταβολίτης είναι η 4-νιτροφαινόλη41.  

Πρόκειται για τοξικές, μεταλλαξiγόνες και καρκινογόνες ουσίες, που 

δύσκολα μετατρέπονται σε ανόργανα στοιχεία42. Η υψηλή διαλυτότητά τους, 

καθώς και το γεγονός ότι μπορεί να μετατραπούν σε ακόμα τοξικότερα 

ενδιάμεσα τις καθιστά πολύ επικίνδυνες, γι αυτό και η απομάκρυνσή τους από 

το περιβάλλον είναι πολύ σημαντική43. 

 

1.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Βιοαποκατάσταση είναι η διαδικασία κατά την οποία ζωντανοί 

οργανισμοί, κυρίως μικροοργανισμοί44, ή ένζυμα αυτών των 

μικροοργανισμών45 χρησιμοποιούνται για να μετατρέψουν ξενοβιοτικές ουσίες 

σε λιγότερο τοξικές μορφές και να επαναφέρουν το περιβάλλον στην αρχική 

του κατάσταση απαλλαγμένο από αυτές, ή να μειώσουν την ποσότητα αυτών 

των ουσιών κάτω από όρια που έχουν θεσπιστεί από τις αρμόδιες αρχές46.  
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Η βιοαποκατάσταση χρησιμοποιείται εκεί όπου οι συμβατικές τεχνικές 

αποκατάστασης δεν είναι αποτελεσματικές. Γενικότερα οι συμβατικές μέθοδοι 

έχουν να κάνουν με την εκσκαφή του χώματος από τη μολυσμένη περιοχή σε 

μία άλλη ή τον περιορισμό της μολυσμένης περιοχής γενικότερα, κάτι το 

οποίο όχι μόνο δεν είναι αποτελεσματικό πολλές φορές αλλά αποδεικνύεται 

και οικονομικά ασύμφορο.44 

Υπάρχουν τρεις βασικές στρατηγικές βιοαποκατάστασης44:  

i. Ex situ βιοαποκατάσταση: μεταφορά μολυσμένου χώματος ή υδάτων 

με εκσκαφή και άντληση αντιστοιχα, σε διαφορετικό σημείο για να λάβει 

χώρα η βιοαποκατάσταση. 

ii. In situ βιοαποκατάσταση: απευθείας απελευθέρωση μικροοργανισμών 

ή ενζύμων αυτών στο σημείο της μόλυνσης για να αποικοδομήσουν 

τους ρύπους. Οι μικροοργανισμοί θα πρέπει να ανταγωνιστούν τους 

ήδη υπάρχοντες μικροοργανισμούς στο συγκεκριμένο περιβάλλον και 

να υπερισχύσουν.  

iii. Χρήση βιοαντιδραστήρων 

Για να είναι εφικτή η εφαρμογή της βιοαποκατάστασης θα πρέπει να 

βρεθούν και οι κατάλληλοι μικροοργανισμοί, οι οποίοι πολλές φορές 

ονομάζονται και αποτελεσματικοί μικροοργανισμοί (Effective Microorganisms, 

EM). Ως ΕΜ χαρακτηρίζεται το σύνολο των μικροοργανισμών οι οποίοι 

μπορούν να εκκρίνουν τα κατάλληλα ένζυμα για τη διάσπαση των ενώσεων 

ανθρωπογενούς προέλευσης.47 Οι μικροοργανισμοί που χρησιμοποιούνται 

κυρίως είναι βακτήρια, μύκητες και φύκη. Ο πίνακας 1 δείχνει μερικά 

χαρακτηριστικά παραδείγματα. 

Για να λάβει χώρα η μικροβιακή βιοαποκατάσταση υπάρχουν κάποιες 

απαιτήσεις όπως η ύπαρξη θρεπτικών συστατικών, εναλλακτικής πηγής 

άνθρακα ή πηγής ενέργειας (αν μιλάμε για συμμεταβολισμό), κατάλληλα 

μόρια δέκτες ηλεκτρονίων, συγκεκριμένη θερμοκρασία, pH, αλλά και 

κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες.48 
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Κατηγορία Είδη 

Βακτήρια Αερόβια: Pseudomonas, Escherichia, Sphingobium, 

Pandoraea, Rhodococcus, Gordonia, Bacillus, Moraxella, 

Micrococcus.49 

Αναερόβια: Pelatomaculum, Desulfotomaculum, 

Syntrophobacter, Syntrophus, Desulphovibrio, 

Methanospirillum, Methanosaeta50 

Μεθανοτροφικά βακτήρια51 

Κυανοβακτήρια52 

Μύκητες Λιγνολυτικοί μύκητες53 

Μυκορριζικοί οργανισμοί54 

Φύκη Chlorococcum sp, Chroococcus sp55, Chlorella Vulgaris, 

Tetraselmis Marina56, Scenedesmus Obliquus57 

 

Πίνακας 1.  Παραδείγματα μικροοργανισμών που αποικοδομούν αποτελεσματικά 
φαινολικές ενώσεις 

Εκτός από τους μικροοργανισμούς, τα τελευταία χρόνια εμφανίζει 

άνοδο και η φυτοαποκατάσταση (phytoremediation) η οποία εμφανίζεται είτε 

με τη μορφή της phytobiodegradation είτε με τη μορφή της 

phytobioaccumulation. Η φυτοαποικοδόμηση οργανικών ενώσεων μπορεί να 

λάβει χώρα είτε στο εσωτερικό του φυτού είτε στη ριζόσφαιρά του.58 Πολλές 

διαφορετικές κατηγορίες ξενοβιοτικών ουσιών μπορούν να απομακρυνθούν 

από το περιβάλλον με αυτή τη μέθοδο, όπως διαλύτες σε υπόγεια ύδατα (π.χ. 

τριχλωροαιθάνιο)59, πετρελαιοειδή και αρωματικές ενώσεις στο χώμα60,61, 

παρασιτοκτόνα62, βαρέα μέταλλα (είτε προκαλώντας μεταβολή στην 

οξειδωτική τους βαθμίδα –π.χ. Cr-, είτε υφιστάμενα βιοσυσσώρευσή σε 

αυτά)63. 
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1.5 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΒΙΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Όπως προαναφέρθηκε η βιοαποκατάσταση ως μέθοδος 

αποκατάστασης έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις συμβατικές 

τεχνικές αλλά ταυτόχρονα έχει και κάποιους περιορισμούς44. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

1. Είναι μία φυσική διαδικασία. Ο μικροβιακός πληθυσμός αυξάνεται για 

να αποικοδομήσει το ρύπο και μετά το πέρας αυτής της διαδικασίας 

επανέρχεται στα φυσιολογικά του επίπεδα. 

2. Μετατροπή επικίνδυνων ουσιών σε αβλαβείς μορφές 

3. Μειωμένο κόστος σε σχέση με συμβατικές τεχνικές 

4. Δεν διαταράσσει φυσιολογικές διαδικασίες διότι μπορεί να λάβει χώρα 

στο σημείο της μόλυνσης και δεν απαιτείται μεταφορά όγκων χώματος 

ή νερού σε άλλα σημεία. 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

1. Δεν είναι όλοι οι ρύποι ικανοί να βιοαποικοδομηθούν 

2. Υπάρχει κίνδυνος μερικά προϊόντα βιοαποικοδόμησης να είναι πιο 

τοξικά από την αρχική ουσία. 

3. Ύπαρξη κατάλληλων περιβαλλοντικών συνθηκών 

4. Μεγάλη διάρκεια.   

 

1.6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ 

Βιοαποικοδόμηση είναι μια βιολογικά καταλυόμενη διαδικασία κατά την 

οποία μικροοργανισμοί μετατρέπουν ή αλλάζουν (μέσω μεταβολικής ή 

ενζυματικής δράσης) τη δομή χημικών ενώσεων που εισάγονται στο 

περιβάλλον με σκοπό να μειώσουν την πολυπλοκότητα χημικών 

ενώσεων.64,65  

Οι περισσότερες οργανικές ενώσεις βιοαποικοδομούνται από τους 

μικροοργανισμούς κατά τη διάρκεια του μεταβολισμού τους, αφού τους 

βοηθούν στην κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών, ώστε να 

αναπτυχθούν. Η μετατροπή των ουσιών αυτών γίνεται μέσω μιας σειράς 

οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων όταν επικρατούν αερόβιες συνθήκες, στις 
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οποίες το οξυγόνο λειτουργεί ως αποδέκτης ηλεκτρονίων.  Όμως μπορούν να 

πραγματοποιηθούν και σε αναερόβιες συνθήκες. Σε αυτήν την περίπτωση το 

ρόλο του δέκτη ηλεκτρονίων αναλαμβάνουν νιτρικά ή θειικά άλατα, διοξείδιο 

του άνθρακα, οξειδωμένα ανόργανα στοιχεία ή οργανικές ενώσεις.66 

 Όπως αναφέρθηκε στον πίνακα υπάρχει μεγάλη ποικιλία 

μικροοργανισμών που αποικοδομούν οργανικούς ρύπους. Σήμερα η 

επιστημονική κοινότητα ψάχνει να βρει τους μικροοργανισμούς που έχουν τα 

κατάλληλα χαρακτηριστικά για να αποικοδομούν ρύπους. Οι Papazi and 

Kotzabasis έδειξαν για πρώτη φορά πως δεν είναι τόσο η επιλογή του 

μικροοργανισμού όσο των κατάλληλων συνθηκών που θα ενεργοποιήσουν τα 

απαραίτητα μονοπάτια και τους μηχανισμούς για τη βιοδιάσπαση των τοξικών 

ενώσεων.57,67.  

 

1.7 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΕΡΟΒΙΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΝΑ 

ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ68 

Τα απαραίτητα χαρακτηριστικά των αερόβιων μικροοργανισμών οι οποίοι 

αποικοδομούν οργανικούς ρυπαντές είναι:  

1. Μεταβολικές διαδικασίες για την βελτιστοποίηση της επαφής ανάμεσα στο 

μικροβιακό κύτταρο και τον οργανικό ρυπαντή. Τα χημικά πρέπει να είναι 

προσιτά στους οργανισμούς με βιοαποικοδομητικές ιδιότητες. Για 

παράδειγμα, οι περισσότεροι υδρογονάνθρακες είναι μη υδατοδιαλυτοί και οι 

αποικοδόμηση τους απαιτεί την παραγωγή ‘βιομέσων επιπολής’ 

(biosurfactants) έτσι ώστε να μπορέσει ο οργανικός ρύπος να εισέλθει στο 

βακτηριακό κύτταρο.  

2. Το πρώτο στάδιο αποικοδόμησης των οργανικών ρυπαντών περιλαμβάνει 

μια οξειδωτική διαδικασία. Η ενεργοποίηση και ενσωμάτωση του οξυγόνου 

είναι η ενζυμική αντίδραση-κλειδί, η οποία καταλύεται από οξυγενάσες και 

υπεροξειδάσες.  

3. Περιφερειακά μονοπάτια αποικοδόμησης μετατρέπουν οργανικούς 

ρυπαντές βήμα προς βήμα σε ενδιάμεσα του κεντρικού μεταβολισμού, π.χ. 

κύκλος του κιτρικού οξέος.  

4. Βιοσύνθεση της κυτταρικής βιομάζας από τους κεντρικούς πρόδρομους 

μεταβολίτες, π.χ., ακέτυλο-CoA, σουκυνικό, πυρουβικό. Σάκχαρα απαιτούνται 
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για την βιοσύνθεση και ανάπτυξη,  τα οποία πρέπει να συντεθούν από την 

γλυκονεογένεση. 

 

1.8 ΣΥΜΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 

Ως συμμεταβολισμός (cometabolism) ορίζεται ο ταυτόχρονος 

μεταβολισμός δύο διαφορετικών υποστρωμάτων. Ουσιαστικά ο 

συμμεταβολισμός είναι η διαδικασία κατά την οποία ένας ρύπος 

αποικοδομείται συμπτωματικά από ένα ένζυμο ή συμπαράγοντα που 

παράγεται κατά το μικροβιακό μεταβολισμό μιας άλλης ένωσης.69 Κατά το 

συμμεταβολισμό δεν είναι απαραίτητο ότι και τα δύο υποστρώματα θα 

συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του μικροοργανισμού όπως στην περίπτωση 

του Enterococcus faecium FAIR-E 198 ο οποίος έχει την ικανότητα 

συμμεταβολισμού του κιτρικού οξέως ταυτόχρονα με τη γλυκόζη, αλλά το 

κιτρικό οξύ δεν συνεισέφερε στην ανάπτυξή του.70 

 Η συμμεταβολική βιοαποκατάσταση έχει εφαρμοστεί τόσο σε αερόβιες 

όσο και σε αναερόβιες συνθήκες σε μία μεγάλη ποικιλία ξενοβιοτικών ουσιών 

σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Η πρώτη αναφορά της συμμεταβολικής 

βιοαποκατάστασης έγινε από τους Wilson και Wilson το 198571 και έπειτα 

προσδιορίστηκε από τον McCarty το 198772. Η συμμεταβολική 

βιοαποκατάσταση εφαρμόζεται στο πεδίο της αποκατάστασης για παραπάνω 

από 20 χρόνια σε μερικές από τις πιο ανθεκτικές ξενοβιοτικές ουσίες όπως 

χλωριωμένα αλκένια, PAHs, αλογονομένους αλειφατικούς και αρωματικούς 

υδρογονάνθρακες, εκρηκτικά, παρασιτοκτόνα κ.τ.λ.69 Ο πίνακας 2 που 

ακολουθεί δείχνει μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα. 
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Πίνακας 2. Παραδείγματα εφαρμογής της συμμεταβολικής βιοαποκατάστασης 

 

Ένα παράδειγμα είναι ότι κάποια βακτήρια κατά την αποικοδόμηση του 

μεθανίου έχουν την ικανότητα να αποικοδομούν παράλληλα και τοξικές 

χλωριωμένες ενώσεις, που υπό άλλες συνθήκες (απουσία μεθανίου) δεν είναι 

εφικτό. Το παράδειγμα παρουσιάζεται στην εικόνα 7.

 

 

Εικόνα 7.  Παράδειγμα συμμεταβολικής βιοαποικοδόμησης (συμμεταβολισμός τριχλωροαιθανίου 

από βακτήρια
i

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

http://wrhsrc.oregonstate.edu/projects/aerobic/images/cometab.gif
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1.9 ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 

  

Βιοαποικοδόμηση φαινόλης  

Η αποικοδόμηση της φαινόλης είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να 

πραγματοποιηθεί τόσο σε αερόβιες όσο και σε αναερόβιες συνθήκες. Μέσα 

στα τελευταία εκατό χρόνια έχουν βρεθεί πολλοί μικροοργανισμοί που 

αποικοδομούν τη φαινόλη με την πληθώρα αυτών να είναι βακτήρια. Σήμερα 

τα μονοπάτια βιοαποικοδόμησής της είναι πλέον γνωστά.73  

 Κατά τη διαδικασία αερόβιας αποικοδόμησης έχουν βρεθεί δύο 

μεταβολικά μονοπάτια, το ortho και το meta.74 Τα μεταβολικά μονοπάτια 

αερόβιας αποδόμησης της φαινόλης παρουσιάζονται στην παρακάτω εικόνα: 

 

Εικόνα 8. Μεταβολικά μονοαπάτια αερόβιας αποικοδόμησης της φαινόλης. (A. cis-cis 
muconate, B. mucconolactone, C. 3-oxoadipate enol-lacton, D. 3-oxoadipate Ε. 2-

hydroxymuconic-semialdehyde, F. 2-oxo-penta-4-enoate, G. 4-hydroxy-2-oxo-valeriate, 
1. Phenol monooxygenase, 2. Catechol-1,2-dioxygenase, 3. Muconate lactonizing 
enzyme, 4. Muconolactone isomerase, 5. oxoadipate enol-lactone hydrolase, 6. 

oxoadipate succinyl- CoA transferase, 7.catechol 2,3-dioxygenase, 8. hydroxymuconic 
semialdehyde hydrolase, 9. 2-oxopent-4-enoic acid hydrolase, 10. 4-hydroxy-2- 

oxovalerate aldolase. 
 

Συγκεκριμένα για το αερόβιο μονοπάτι αποικοδόμησης της φαινόλης, το 

ένζυμο υδροξυλάση της φαινόλης χρησιμοποιεί ένα μοριακό οξυγόνο και 

καταλύει αντίδραση αρωματικής υποκατάστασης με την εισαγωγή μιας 

ομάδας υδροξειδίου σε ortho θέση ως προς το ήδη υπάρχον. Η αντίδραση 

απαιτεί ένα μόριο NADH2. Η σχηματιζόμενη κατεχόλη μπορεί να 

αποικοδομηθεί μέσω δύο εναλλακτικών μονοπατιών ανάλογα με τον εκάστοτε 

οργανισμό, το ortho (που λέγεται και β-ketoadipate μονοπάτι) και το meta. 

 Στο ortho μονοπάτι, υπάρχει σχάση του αρωματικού δακτυλίου 

ανάμεσα στα δύο υδροξύλια της κατεχόλης από την 1,2-διοξυγενάση της 

κατεχόλης (intradiol fission), οπότε και σχηματίζεται cis, cis μουκονικό οξύ, το 
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οποίο περαιτέρω μεταβολίζεται περεταίρω, όπως φαίνεται στην εικόνα, και 

μετατρέπεται σε ηλεκτρικό οξύ και ακέτυλο CoA, τα οποία συμμετέχουν στον 

κύκλο του Krebs73. 

Στο meta μονοπάτι, η σχάση του φαινολικού δακτυλίου λαμβάνει χώρα 

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

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

ημιαλδεΰδη, που ακολούθως και αυτή μεταβολίζεται μέσω του κύκλου του 

Krebs. 

 Από το 1995 είναι γνωστό και το αναερόβιο μονοπάτι αποικοδόμησης 

της φαινόλης75, το οποίο παρατίθεται στην εικόνα παρακάτω. 

 

 

Εικόνα 9. Μεταβολικό μονοπάτι αναερόβιας αποικοδόμησης της φαινόλης. 

 

Τα παραπάνω μονοπάτια αναφέρονται σε βακτήρια. Όσο αφορά τα 

μικροφύκη, το 1996 οι Semple και Cain76 βρήκαν το μονοπάτι αποικοδόμησης 

της φαινόλης από  το φύκος Ochromonas danica. Το φύκος διασπά τη 

φαινόλη χρησιμοποιώντας το meta μονοπάτι. Το μονοπάτι παρουσιάζεται 

στην ακόλουθη εικόνα.  

 

 

Εικόνα10. Μεταβολικό μονοπάτι αποικοδόμησης της φαινόλης από το 
μικροοργανισμό Ochromonas Danica. 

 

Βιοαποικοδόμηση αλογονοφαινολών 

Ένα από τα βασικά στάδια για την βιοαποικοδόμηση των 

αλογονωμένων αλειφατικών και αρωματικών ενώσεων είναι η αφαλογόνωση, 

η οποία μπορεί να περατωθεί με διάφορους μηχανισμούς77. Στα μονοκύτταρα 

φύκη Chlorella sorokiniana και Chlorella fusca, υπεύθυνο για τη βιομετατροπή 
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των αλογονωμένων παρασιτοκτόνων θεωρείται το κυτοχρωμα P-450,78 ενώ 

στα φύκη Selenastrum capricornutum γίνεται με τη βοήθεια της 

διοξυγενάσης.79  Οι κυριότεροι μηχανισμοί αφαλογόνωσης είναι η υδρολυτική 

αφαλογώνωση80, η θειολυτική αφαλογόνωση81, η αφυδραλογόνωση82, η 

ενδομοριακή υποκατάσταση83, η αφαλογόνωση με ενυδάτωση83, η 

αφαλογόνωση με μεταφορά μεθυλίου84, η οξειδωτική αφαλογόνωση85 και η 

αναγωγική αφαλογόνωση (αερόβια86 και αναερόβια87). 

Μερικοί μικροοργανισμοί εκτός από την ιδιότητα της αφαλογόνωσης, 

μπορούν να βιοαποικοδομήσουν πλήρως τις φαινολικές ενώσεις. Το 1991 

βρέθηκε το μεταβολικό μονοπάτι του βακτηρίου Pseudomonas sp B13 για τη 

2- και 4- χλωροφαινόλη, που τις μετασχηματίζει σε τριχλωροαιθάνιο88.  

 

 

Εικόνα 11. Αποικοδόμηση της 2-χλωροφαινόλης από το στέλεχος Pseudomonas sp. 
B13. 
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Εικόνα 12. Αποικοδόμηση της 4-χλωροφαινόλης από το στέλεχος Pseudomonas sp. 
B13 

 

 

Μερικά χρόνια μετά το μεταβολικό μονοπάτι αυτό βελτιώθηκε αφού μια 

ερευνητική ομάδα βρήκε τρεις εναλλακτικές κατευθύνσεις για το 

ακυλοχλωρίδιο που σχηματίζεται, από το μικροοργανισμό Pseudomonas 

putida GJ3189. Αυτές παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα. 

 

 

Εικόνα 13. Πιθανές κατευθύνσεις μεταβολισμού του σχηματιζόμενου ακυλοχλωριδίου 
κατά την αποικοδόμηση των χλωροφαινολών 
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Βιοαποικοδόμηση νιτροφαινολών 

 Οι νιτροφαινόλες είναι λιγότερο επιρρεπείς στη δράση των ενζύμων της 

οικογένειας των οξυγενασών εξαιτίας του συνδυασμού του πυρηνόφιλου 

χαρακτήρα των π- ηλεκτρονίων και του γεγονότος ότι οι νιτροομάδες είναι 

δέκτες ηλεκτρονίων. Παρόλα αυτά υπάρχουν ένζυμα τα οποία προκαλούν την 

αναγωγή τους και τις μετατρέπουν σε αμίνες.90 Έχουν περιγραφεί αρκετοί 

μηχανισμοί για την αποικοδόμηση των νιτροαρωματικών ενώσεων από 

βακτήρια91. Αυτοί είναι: 

 αντικατάσταση της νιτροομάδας στο φαινολικό δακτύλιο με οξυγόνο 

(dioxygenation), με ταυτόχρονη απελευθέρωσή της με τη μορφή 

νιτρώδους άλατος και παραγωγή διυδροξυ ενδιάμεσων προϊόντων. 

 αντικατάσταση της νιτροομάδας με οξυγόνο  (monoxygenation) 

παράγοντας εποξείδια. 

 Απομάκρυνση της νιτροομάδας από βακτήρια με μερική αναγωγή 

σε υδροξυλαμίνες (σχηματισμός ενυδατωμένων συμπλόκων 

Meisenheimer)  

 μερική αναγωγή της νιτροομάδας σχηματίζοντας 

υδροξυαμινοβενζένια με ταυτόχρονη απελευθέρωση αμμωνίας. 

Ακολούθως τα υδροξυαμινοβενζένια μετατρέπονται σε κατεχόλες 

απαλείφοντας ένα μόριο αμμωνίας. 

Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την βιοαποικοδόμηση των 

νιτροφαινολών είναι: το είδος του μικροοργανισμού και οι μεταβολικές 

ικανότητες που έχει92,  η θέση της νιτροομάδας στον αρωματικό δακτύλιο93, η 

παρουσία μιας ή/και περισσότερων νιτροαρωματικών ενώσεων94 απουσία ή 

παρουσία οξυγόνου, αλλά και η αρχική συγκέντρωση της ένωσης. 

 

Βιοαποικοδόμηση μεθυλοφαινολών 

 Οι περισσότεροι πρόοδοι έχουν γίνει πάνω στη βιοαποικοδόμηση της 

p-κρεσόλης. Έχουν βρεθεί δύο βασικά μονοπάτια. Κατά το ένα έχουμε 

παραγωγή της p- μεθυλο-κατεχόλης που είναι υπόστρωμα της 

διοξυγενάσης95, ενώ στο άλλο έχουμε την οξείδωση της μεθυλομάδας σε 

καρβοξυλομάδα, και έπειτα το σχηματισμό πρωτοκατεχουϊκού οξέος96. Το 
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2006 βρέθηκε ένα διαφορετικό μονοπάτι από το βακτήριο Bacillus sp. PHN1. 

Σε αυτό το 4-υδροξυβενζοϊκό οξύ μεταβολίζεται σε gentisic acid97.  

 

 

1.10 ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΦΥΚΗ 

Οι Tadros etal98 υποστήριξαν ότι τα πράσινα φύκη είναι πολύ 

ευαίσθητα στην παρουσία της φαινόλης, καθώς συγκεντρώσεις της τάξης των 

2 mg/L  παρεμποδίζουν την ανάπτυξή τους.  

Παρόλα αυτά, όπως προαναφέρθηκε στον πίνακα, υπάρχει ένας 

ικανοποιητικός αριθμός μικροφυκών που αποικοδομούν αρωματικές ενώσεις. 

Αυτός ο αριθμός συνεχώς μεγαλώνει καθώς πραγματοποιούνται όλο και 

περισσότερες μελέτες πάνω στο πεδίο της βιοαποικοδόμησης. Όπως 

αναφέρθηκε, στο φύκος O. Danica έχει βρεθεί το μεταβολικό μονοπάτι 

βιαποικοδόμησης της φαινόλης. Η διεθνής βιβλιογραφία έχει αρκετά 

παραδείγματα μικροφυκών που αποικοδομούν αρωματικές ενώσεις. Ανάλογα 

με το είδος, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι οργανισμοί αυτοί 

αποικοδομούν αρωματικές ενώσεις τόσο σε αυτότροφες συνθήκες, όσο και σε 

μειξοτροφικές συνθήκες.  

Μερικά χρόνια νωρίτερα από την εύρεση του μεταβολικού μονοπατιού 

στο O. Danica, οι Warshawsky etal99 βρήκαν ότι το μικροφύκος Selenastrum 

capricornutum μεταβολίζει το βένζο[α]πυρένιο (BaP) σε cis-διϋδροδιόλες 

μέσω ενός συστήματος διοξυγενάσης, όπως ακριβώς στους προκαρυωτικούς 

μικροοργανισμούς.  Η ίδια ερευνητική ομάδα έδειξε ότι μόνο τα πράσινα 

μικροφύκη μπορούσαν να πραγματοποιήσουν την παραπάνω διαδικασία, 

καθώς τα κίτρινα και μπλε μκροφύκη απέτυχαν100.  

Οι Naoki Tsuji etal έδειξαν ότι το μικροφύκος Chlorella fusca var. 

vacuolata μπορεί να μεταβολίσει κατά 23% τη 2,4- διχλωροφαινόλη μέσα σε 

τέσσερις (4) ημέρες, όταν αυτή βρίσκεται σε συγκεντρώσεις 10-80μΜ σε 

φωτοαυτότροφες συνθήκες. Η ίδια διαδικασία ήταν αδύνατο να 

πραγματοποιηθεί στο σκοτάδι.101 Την ίδια χρονιά οι Olivier etal μελέτησαν την 

επίδραση κάποιων χλωροφαινολών στο μικροφύκος Chlorella VT-1102. Το 

μικροφύκος έδειξε αντοχή σε όλες τις χλωροφαινόλες σε συγκέντρωση 

10mg/L, εκτός από την 2,4,5- τριχλωροφαινόλη. Στην αρχή παρατήρησαν 
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πως οι ενώσεις αυτές προκαλούσαν αναστολή της ανάπτυξης του 

μικροφύκους για 5- 10 ημέρες, αλλά μετά από αυτό το διάστημα οι 

καλλιέργειες ανέκτησαν ρυθμό ανάπτυξης συγκρίσιμο με αυτόν του μάρτυρα  

(control). Οι Petroutsos etal103 μελέτησαν την αποικοδόμηση της 2,4- 

διχλωροφαινόλης από το θαλάσσιο μικροφύκος Tetraselmis marina. Ο 

συγκεκριμένος μικροοργανισμός μπορεί να αποικοδομήσει πάνω από 1mM 

της ουσίας αυτής κατά 68% μέσα σε 6 ημέρες σε έναν φωτοβιοαντιδραστήρα 

2L. Επιπλέον μελέτησαν και κάποιους μεταβολίτες και παρατήρησαν ότι κατά 

τη διαδικασία της αποικοδόμησης υπήρχε γλυκοζυλίωση της φαινολικής 

ένωσης.  

Οι μελέτες των Papazi and Kotzabasis57 έδειξαν ότι η φαινόλη 

αποικοδομείται σε ποσοστό 10%, όταν στο μέσο της καλλιέργειας 

Scenedesmus obliquus δεν υπάρχει εναλλακτική πηγή άνθρακα. Σε αυτές 

τους τις μελέτες δοκίμασαν μία πληθώρα φαινολικών ενώσεων και απέδειξαν 

ότι βασικό ρόλο στη βιοαποικοδόμηση των αρωματικών ενώσεων, παίζει τόσο 

η ένωση όσο και οι συνθήκες της καλλιέργειας. Πιο συγκεκριμένα, επαγωγικά 

και συζυγιακά φαινόμενα στον αρωματικό δακτύλιο (π.χ. θέση ομάδας, 

ομάδες δότες ή δέκτες ηλεκτρονιών) αλλά και οι συνθήκες ανάπτυξης του 

μικροοργανισμού (ένταση φωτονιακής ακτινοβολίας και εξωγενής πηγή 

άνθρακα) επηρεάζουν την ικανότητα του μικροφύκους να αποικοδομεί αυτές 

τις ενώσεις. Όπως αναφέρθηκε στο παραπάνω υποκεφάλαιο, το βασικό βήμα 

αποικοδόμησης των αλογονοφαινολών είναι να πραγματοποιηθεί η 

αφαλογόνωση. Παρατήρησαν ότι το είδος και η θέση του αλογόνου 

επηρεάζουν το ποσοστό βιοαποικοδόμησης της ένωσης και αυτή ακολουθεί 

τη σειρά ιώδιο > βρώμιο > χλώριο και όρθο > πάρα > μέτα. Επιπλέον το 

συγκεκριμένο μικροφύκος ακολουθεί συμμεταβολική στρατηγική 

βιοαποικοδόμησης των αλογονοφαινολών που απαιτούν υψηλότερα 

ενεργειακά αποθέματα για να πραγματοποιηθεί η αφαλογόνωση.  

Σε μία πιο πρόσφατη μελέτη της ίδιας ερευνητικής ομάδας104 

μελετήθηκε συνδυαστικά η αποικοδόμηση κάποιων μόνο- και δι- 

χλωροφαινολών ώστε να δουν αν τα ενδιάμεσα του κάθε μεταβολικού 

μονοπατιού αποικοδόμησης των διχλωροφαινολών επηρεάζουν διαφορετικά 

την συνολική διαδικασία της βιοαποικοδόμησης. Για παράδειγμα 

παρατήρησαν ότι λαμβάνει χώρα συμμεταβολική διαδικασία της 2,4-
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διχλωροφαινόλης, 4- χλωροφαινόλης και της φαινόλης σε αντίθεση με την 2,4-

διχλωροφαινόλη και την 2-χλωροφαινόλη. Η εξήγηση που δόθηκε αφορούσε 

ότι το μικροφύκος χρησιμοποιεί ενεργειακά αποθέματα για να αποικοδομήσει 

τις φαινολικές ενώσεις οι οποίες ακολουθούν το ίδιο μεταβολικό μονοπάτι 

(2,4-διχλωροφαινόλη 4-χλωροφαινόλη φαινόλη). Έτσι φαίνεται ξεκάθαρα 

πως τα μικροφύκη χρησιμοποιούν πάντα την πιο πλεονεκτική βιοενεργητική 

στρατηγική για τη βιοαοποικοδόμηση των αρωματικών ενώσεων, 

‘’υπολογίζοντας’’ συνεχώς τα ενεργειακά τους αποθέματα. Τέλος το πιο 

εντυπωσιακό στοιχείο που αφορά αυτό το μικροοργανισμό είναι ότι κατά την 

αποικοδόμηση των μέτα- υποκατεστημένων χλωροφαινολών, έχει την 

ικανότητα να παράγει μεγάλες ποσότητες υδρογόνου (Η2)
105.  

  

 

1.11 ΤΟ ΜΙΚΡΟΦΥΚΟΣ CHLAMYDOMONAS REINHARDTII 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε το μονοκύτταρο μικροφύκος 

Chlamydomonas reinhardtii.   

 

Εικόνα 14. Το μικροφύκος 

Chlamydomonas Reinhardtii 

 

Το μικροφύκος Chlamydomonas reinhardtii είναι ευκαρυωτικός, 

μονοκύτταρος οργανισμός και εντάσσεται στα πράσινα άλγη που μπορούν να 

βρεθούν είτε στο χώμα είτε σε βιότοπους γλυκού  

Βασίλειο: Φυτά 

Διαίρεση: Chlorophyta 

Κλάση: Chlorophyceae 

Τάξη: Chlamydomonadales  

Οικογένεια: Chlamydomonadaceae 

Γένος: Chlamydomonas  

Είδος: Chlamydomonas 

reinhardtii 

http://en.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://en.wikipedia.org/wiki/Chlorophyta
http://en.wikipedia.org/wiki/Chlorophyceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Chlamydomonadales
http://en.wikipedia.org/wiki/Chlamydomonadaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Chlamydomonas
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νερού106. Τα μικροφύκη αυτού του γένους έχουν κυτταρικό τοίχωμα, έναν 

χλωροπλάστη107, μία κεραία που δέχεται το φως και δύο μαστίγια με τα οποία 

μπορούν να κινούνται. Το συγκεκριμένο μικροφύκος έχει δώσει πολλές 

απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα που αφορούν την έρευνα στο πεδίο της 

φωτοσύνθεσης.  

 

 

 

 

 Κύτταρα αυτού του είδους είναι απλοειδή και μπορούν να μεγαλώσουν 

σε ένα απλό θρεπτικό μέσο ανόργανων αλάτων, χρησιμοποιώντας τη 

φωτοσύνθεση για να εξασφαλίσουν ενέργεια. Μπορούν επίσης να 

μεγαλώσουν σε απόλυτο σκοτάδι αν τους παρέχεται οξικό ως εναλλακτική 

πηγή άνθρακα.  Ο φωτοσυνθετικός μηχανισμός τους είναι ίδιος με αυτό των 

ανώτερων φυτών.  

Ο μικροοργανισμός αυτός βρίσκεται εξελικτικά (με βάση τη φυλογενετική 

ταξινόμηση) στην ίδια κλάση με το μικροφύκος Scenedesmus obliquus και 

στην ίδια διαίρεση με την Chlorella vulgaris, όπως φαίνεται και από το 

φυλογενετικό δέντρο της εικόνας 15.108  

Εικόνα 15. Κυτταρική δομή του 
Chlamydomonas Reinhardtii 
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Εικόνα 16. Φυλογεντικό δέντρο ταξινόμησης φωτοσυνθετικών μικροοργανισμών. 

 

 

Αυτή είναι και η κύρια αιτία που αποφασίσαμε να μελετήσουμε τη 

βιοαποικοδόμηση των αρωματικών ενώσεων από αυτό τον μικροοργανισμό. 

Επιπλέον τα συγκεκριμένα μικροφύκη είναι γενετικά και φυσιολογικά 

χαρακτηρισμένοι οργανισμοί. Πρόκειται για ιδανικούς μικροοργανισμούς για 

μελέτες μεταλλαξιγένεσης διότι διαθέτουν έναν χλωροπλάστη ανά κύτταρο. 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της βιοαποικοδόμησης 

των φαινολικών ενώσεων από το μικροφύκος Chlamydomonas reinhardtii 

κάτω υπό διάφορες συνθήκες (παρουσία- απουσία εναλλακτικής πηγής 

άνθρακα, φώς- σκοτάδι) και να βρεθούν οι βέλτιστες συνθήκες για την 

αποικοδόμηση της ουσίας ενώ ταυτόχρονα έπρεπε να διερευνηθεί η επίδραση 

αυτών των ουσιών στην ανάπτυξη και το φωτοσυνθετικό μηχανισμό του 

μικροφύκους. Επιπλέον σκοπός ήταν η πραγματοποίηση της σύγκρισης 

μεταξύ του αγρίου τύπου στελέχους (CC-125) αλλά και του μεταλλαγμένου 

στελέχους S264K, όπως επίσης μεταξύ ελεύθερων και ακινητοποιημένων 

κυττάρων του αγρίου τύπου στελέχους. Τέλος θελήσαμε να μελετήσουμε τον 

τρόπο με τον οποίο η θέση αλλά και το είδος των υποκαταστατών του 

φαινολικού δακτυλίου (μέγεθος, ομάδες δότες ή δέκτες ηλεκτρονίων) 

επηρεάζει τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά του μικροοργανισμού αλλά και την 

βιοαποικοδομησιμότητα αυτών των ενώσεων. 
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

2.1 Οργανισμός 

Ο μικροοργανισμός που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία είναι 

το Chlamydomonas Reinhardtii. Το στέλεχος που χρησιμοποιήθηκε σε όλες 

τις σειρές πειραμάτων, πλην μίας, ήταν το CC-125 που είναι το άγριου τύπου 

(wild type) στέλεχος. Σε μία σειρά πειραμάτων χρησιμοποιήθηκε το 

μεταλλαγμένο στέλεχος S264K. 

2.2 Θρεπτικό μέσο και συνθήκες ανάπτυξης  

Κύτταρα του μικροφύκους Chlamydomonas reinhardtii καλλιεργήθηκαν 

σε υγρό θρεπτικό TAP (Tris- Acetate- Phosphate) κάτω από λευκές λάμπες 

φθορισμού (ένταση φωτονιακής ακτινοβολίας 

60-70 μmol•s-1) σε κωνικές φιάλες όγκου 2L, 

για 4-5 ημέρες, σύμφωνα με το πρωτόκολλο 

του Harris109.  Όλα τα θρεπτικά μέσα και σκεύη 

που χρησιμοποιήθηκαν είχαν αποστειρωθεί 

προηγουμένως στους 120οC για 20 λεπτά σε 

αυτόκαυστο για την αποφυγή επιμόλυνσης 

από άλλο μικροοργανισμό. Όταν χρειαζόταν καλλιέργεια σε στερεό θρεπτικό 

γινόταν προσθήκη 1,5% w/v agar110. Η ανάπτυξη πραγματοποιήθηκε σε 

δωμάτιο σταθερής θερμοκρασίας 25±2oC, ενώ οι φιάλες βρισκόντουσαν υπό 

συνεχή ανάδευση. Μετά το πέρας των 4-5 ημερών χρησιμοποιήθηκαν ως 

μητρική καλλιέργεια για τη διεξαγωγή του εκάστοτε πειράματος, ενώ μέρος 

τους ανακαλλιεργούνταν, αφού πρώτα συλλέγονταν ένα μέρος των κυττάρων 

με φυγοκέντριση στα 1000g για 3 λεπτά.  

Εικόνα 17. Στερεή καλλιέργεια 
Chlamydomonas Reinhardtii 
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Πίνακας 3. Συστατικά υγρού θρεπτικού μέσου TAP 

 

2.3 Υπολογισμός κυτταρικής συγκέντρωσης 

Δείγματα των 3 mL από τις καλλιέργειες των φυκών φυγοκεντρήθηκαν 

για 3 λεπτά στα 1000g προκειμένου να καθιζήσουν σε βαθμονομημένο 

τριχοειδή υαλοσωλήνα. Η εκτίμηση της κυτταρικής συγκέντρωσης 

παρουσιάζεται ως όγκος καθιζαμένων κυττάρων (Packed Cell Volume, PCV) 

ανά mL καλλιέργειας (μL PCV/mL καλλιέργειας).  

Ως εναλλακτικός τρόπος μέτρησης της 

κυτταρικής πυκνότητας –για εξοικονόμηση ποσότητας 

δείγματος και χρόνου- χρησιμοποιήθηκε η 

φασματοφωτομετρική καταγραφή της θολερότητας 

του μέσου καλλιέργειας στα 652 nm, ενώ παράλληλα 

συσχετίστηκαν γραμμικά οι δύο τρόποι εκτίμησης της 

κυτταρικής συγκέντρωσης με βάση την ακόλουθη 

καμπύλη αναφοράς:  

PCV (μL/mL)= 2,7012• OD652 

R2= 0,9965 

Εικόνα 18. Διαβαθμισμένος 
σωλήνας PCV. 
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Το φασματοφωτόμετρο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το 

φασματοφωτόμετρο υπεριώδους- ορατού (UV-Vis) PharmaSpec UV-1700 της 

Shimadzu. 

 

2.4 Παρασκευή καλλιεργειών για τη μελέτη βιοαποικοδόμησης 

 Οι μητρικές καλλιέργειες υπέστησαν φυγοκέντριση στα 1000g για 3 

λεπτά. Τα κύτταρα έπειτα επαναιωρήθηκαν σε θρεπτικό TAP του οποίου η 

σύσταση ήταν αντίστοιχη με αυτή που απαιτούνταν από τις εκάστοτε 

συνθήκες του πειράματος με σκοπό να απομακρυνθούν στοιχεία του παλαιού 

θρεπτικού της μητρικής καλλιέργειας. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση 

όπου ήταν επιθυμητή η απουσία πηγής άνθρακα, το θρεπτικό δεν περιείχε 

οξικό οξύ. Στην διάρκεια των πειραμάτων χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις 

διαφορετικοί χειρισμοί, οι οποίοι παρουσιάζονται στον πίνακα 4. 

# Χειρισμού Όνομα 

χειρισμού 

Οξικό οξύ Φώς/ Σκοτάδι 

1 [HOAc (l)] 1 mL/L Φως*  

2 [limit C (l)] - Φως*  

3 [HOAc (d)] 1 mL/L Σκοτάδι 

4 [limit C (d)] - Σκοτάδι 

Πίνακας 4. Χειρισμοί που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
πειραμάτων μας. (* ένταση φωτονιακής ακτινοβολίας 60-70 μmol•m

-2
•s

-1
) 

   

 Για κάθε χειρισμό παρασκευάστηκαν τρεις καλλιέργειες και ακολούθησε 

στατιστική ανάλυση στα αποτελέσματά τους. Τα πειράματα έλαβαν χώρα σε 

ερμητικά κλειστά μπουκαλάκια με septa, των 100 mL και Η δειγματοληψία 

γινόταν καθημερινά την ίδια ώρα με αποστειρωμένες σύριγγες, ενώ η διάρκεια 

διεξαγωγής του κάθε πειράματος ήταν 7 ημέρες. Επιπλέον μετά το πέρας των 

7 ημερών οι καλλιέργειες ελέγχθηκαν για επιμόλυνση με τη χρήση 

μικροσκοπίου. Ο τελικός όγκος σε κάθε καλλιέργεια ήταν 50mL ενώ η 

συγκέντρωση της προς μελέτη ουσίας ήταν 0,15mM. Εδώ πρέπει να 

σημειωθεί πως τα stock διαλύματα των φαινολικών ενώσεων ήταν διαλυμένα 

σε μεθανόλη εκτός από τη φαινόλη που ήταν διαλυμένη σε νερό. Στις 

καλλιέργειες μάρτυρες (controls) τοποθετήθηκε αντίστοιχα η ίδια 
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μικροποσότητα μεθανόλης ή νερού (ανάλογα με το εκάστοτε πείραμα) με 

σκοπό τα αποτελέσματα να είναι απολύτως συγκρίσιμα. 

 Για την διεξαγωγή των πειραμάτων η αρχική κυτταρική συγκέντρωση 

ήταν 1,5 μL PCV/mL καλλιέργειας ενώ η ένταση της φωτονιακής ακτινοβολίας 

που έφτανε στα μπουκαλάκια ήταν 60-70 μmol•s-1.  

 Σε αυτό εξαίρεση αποτέλεσαν δύο συγκεκριμένα πειράματα , όπου η 

αρχική κυτταρική συγκέντρωση ήταν 3,0 μL PCV/mL και 30,0 μL PCV/mL 

αντίστοιχα, ενώ διαφορετική κυτταρική συγκέντρωση χρησιμοποιήθηκε και 

στο πείραμα της ακινητοποίησης που θα παρουσιαστεί παρακάτω. 

 

2.5 Μετρήσεις Επαγωγικού Φθορισμού 

Αρχή της μεθόδου. 

Κατά τη φωτοσύνθεση, μόνο ένα μέρος της ενέργειας που 

απορροφάται από τις χρωστικές χρησιμοποιείται κατά τη φωτοσύνθεση. Το 

υπόλοιπο αποβάλλεται με διάφορους τρόπους, συνήθως υπό μορφή 

θερμότητας αλλά και με εκπομπή δευτερεύουσας ακτινοβολίας. Η εκπομπή 

δευτερεύουσας ακτινοβολίας χαρακτηρίζεται με τον γενικό όρο φωταύγεια. Αν 

αυτή η εκπομπή γίνει σε χρονικό διάστημα 10-9-10-6 s μετά τη διέγερση, η 

φωταύγεια χαρακτηρίζεται ως φθορισμός.  

Η επαγωγή του φθορισμού από τα φυτά πραγματοποιείται σε δύο 

φάσεις, εκ των οποίων η πρώτη είναι ταχεία και η δεύτερη αργή. Σήμερα, η 

μελέτη της καμπύλης του επαγωγικού φθορισμού, ιδιαίτερα της ταχείας 

φάσης, αποτελεί ένα πολύτιμο ερευνητικό μέσο για τη μελέτη της μοριακής 

δομής και λειτουργίας, αλλά και γενικότερα της απόδοσης του 

φωτοσυνθετικού μηχανισμού. Η μέθοδος των Strasser & Strasser (1995), 

είναι χρήσιμη στο να εκτιμηθεί μία πληθώρα παραμέτρων που αφορούν τη 

δομή και λειτουργία του φωτοσυνθετικού μηχανισμού, μεταξύ των οποίων το 

μέγεθος της λειτουργικής φωτοσυνθετικής κεραίας, η πυκνότητα των ενεργών 

κέντρων αντίδρασης, η ποσότητα της ενέργειας που χάνεται υπό μορφή 

θερμότητας κ.α.. 

  Σε περιπτώσεις που η φωτοχημική απόδοση της φωτοσύνθεσης 

παρεμποδίζεται για οποιοδήποτε λόγο, ο φθορισμός αυξάνεται. Όταν ο 

φωτοσυνθετικός μηχανισμός, μετά από την προσαρμογή του στο σκοτάδι, 

δεχτεί την επίδραση συνεχούς φωτισμού, τότε ο φθορισμός του αυξάνεται 
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από το αρχικό του επίπεδο (Fo) σε ένα μέγιστο επίπεδο (Fm) και στη συνέχεια 

μειώνεται βαθμιαία μέχρι ένα σταθερό επίπεδο (FS).  

 

Μετρήσεις Επαγωγικού Φθορισμού σε δείγματα καλλιεργειών 

Chlamydomonas Reinhardtii. 

Οι μετρήσεις του επαγωγικού φθορισμού έγιναν με τη φορητή συσκευή 

Plant Efficiency Analyser (Handy PEA Hansatech Instruments), και 

ακολούθησε επεξεργασία των δεδομένων με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού 

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

Strasser & Strasser111.  

Οι μετρήσεις έλαβαν χώρα σε δείγματα καλλιεργειών όγκου 1 mL, τα 

οποία αρχικά παρέμειναν στο σκοτάδι για 10 min, προκειμένου να 

«αδειάσουν» τα κέντρα αντίδρασης από ηλεκτρόνια, και έπειτα διεγέρθηκαν.  

H μέθοδος αυτή βασίζεται σε μετρήσεις της ταχείας μεταβολής του φθορισμού 

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

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

(LEDs) με ένταση ακτινοβολίας μέχρι 3000 μmol m-2 s-1 ερυθρού φωτός 

(650nm).  

 Από τις μετρήσεις υπολογίστηκε ο λόγος Fv/Fm, που αποτελεί τη 

μέγιστη φωτοσυνθετική απόδοση του φωτοσυστήματος111.. Επίσης με 

εφαρμογή του JIP-TEST για τιμές φθορισμού, που αντιστοιχούν σε 

καθορισμένα στάδια [J, I και P (Εικόνα 19)] υπολογίστηκαν τα επιμέρους 

χαρακτηριστικά του φωτοσυνθετικού μηχανισμού: o λόγος ABS/RC, που 

συνδέεται με το μέγεθος της φωτοσυλλεκτικής κεραίας του PSII, ο λόγος 

DIo/RC, που συνδέεται με την ενέργεια που χάνεται με τη μορφή θερμότητας 

και ο λόγος RC/CSo, που συνδέεται με την πυκνότητα των ενεργών κέντρων 

αντίδρασης του PSII. Η παρακάτω καμπύλη δείχνει ένα τυπικό διάγραμμα 

μεταβολής του φθορισμού. 
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Εικόνα 19. Τυπική καμπύλη επαγωγικού φθορισμού 

 

 

2.6 Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση φαινολικών ενώσεων με τη χρήση 

Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης (High Performance Liquid 

Chromatography, HPLC) 

Αρχή της μεθόδου 

Η HPLC είναι μία χρωματογραφική μέθοδος μέσω της οποίας μπορούμε να 

διαχωρίσουμε τα συστατικά ενός μίγματος. Η μέθοδος βασίζεται στην 

κατακράτηση των ουσιών σε μία στήλη με κατάλληλο πληρωτικό υλικό 

(στατική φάση) και ο διαχωρισμός γίνεται με την παροχή μίας συνεχούς υγρής 

κινητής φάσης. Η ουσία (δείγμα προς ανάλυση) εισάγεται μέσω ένεσης σε ένα 

βρόγχο (loop). Ο διαχωρισμός γίνεται στη στήλη και το ποσόν του 

διαχωρισμού εξαρτάται από την ένταση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των υπό 

διαχωρισμό συστατικών και της στατικής φάσης. Οι διαφορές στην ευκινησία 

των συστατικών του δείγματος λόγω της διαφορετικής ισχύος κατακράτησης 

από την στερεά φάση που οφείλεται στην κατάλληλη ισορροπία των 

ενδομοριακών δυνάμεων μεταξύ των τριών δραστικών παραγόντων, δηλαδή 

της διαλυμένης ουσίας, της κινητής φάσης και της στατικής φάσης έχει σαν 

αποτέλεσμα τον διαχωρισμό τους, καταλαμβάνοντας διαφορετικές ζώνες και 

στη συνέχεια τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό τους. Ο τύπος 

χρωματογραφίας που χρησιμοποιήθηκε ήταν χρωματογραφία κατανομής 

αντίστροφης φάσης (Reversed- Phase Chromatography). Στην 
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χρωματογραφία αντίστροφης φάσης η στατική φάση είναι μη πολική 

(υδρόφοβη), ενώ η κινητή φάση είναι ένας πολικός διαλύτης π.χ μίγμα νερού 

και ακετονιτριλίου συνεπώς το πολικότερο συστατικό εμφανίζεται πρώτο και 

με αύξηση της πολικότητας της κινητής φάσης αυξάνει ο χρόνος έκλουσης. Η 

κατακράτηση μιας ένωσης σε μία αντίστροφης φάσης χρωματογραφική στήλη 

καθορίζεται από την πολικότητα της ένωσης και τις συγκεκριμένες 

πειραματικές συνθήκες που εφαρμόζονται όπως η σύσταση της κινητής 

φάσης, το είδος του πληρωτικού υλικού της στήλης και τη θερμοκρασία. 

Η μέθοδος βρίσκει πολλαπλές εφαρμογές στην ανάλυση μίας 

πληθώρας δειγμάτων (δείγματα νερού, βιολογικά δείγματα, οργανικές 

ενώσεις, συστατικά τροφίμων, συστατικά ποτών κτλ.).  

Βασικά πλεονεκτήματα είναι η ταχύτητα, η μεγάλη διαχωριστική 

ικανότητα, η μεγάλη ευαισθησία (ng ή pg ), η απαίτηση μικρής ποσότητας 

δείγματος (5-100μL) και η αρκετά μεγάλη ακρίβεια. Μειονεκτήματα αποτελούν 

το υψηλό κόστος (πολύ ακριβοί διαλύτες και πρότυπα διαλύματα), η 

περιπλοκότητα, η μη αντιστρεπτή 

προσρόφηση κάποιων ενώσεων και 

το γεγονός ότι οι χρόνοι 

κατακράτησης των ουσιών στη 

στήλη διαφέρουν από χρήστη σε 

χρήστη. 

Τα βασικά τμήματα ενός 

υγρού χρωματογράφου είναι το 

σύστημα παροχής κινητής φάσης, 

το σύστημα εισαγωγής δείγματος, 

μία προστήλη (όχι πάντα), η στήλη, 

ο ανιχνευτής και το καταγραφικό 

που παρουσιάζονται σχηματικά στη 

διπλανή εικόνα. 

 

 

 

 

Εικόνα 20. Οργανολογία της HPLC 
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Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση φαινολικών ενωσεων με HPLC 

Τα δείγματα καλλιέργειας φυγοκεντρήθηκαν για 3 min στα 1500 g ώστε να 

καθιζάνουν  τα κύτταρα. Το υπερκείμενο υγρό χρησιμοποιήθηκε για την 

ποιοτική και την ποσοτική ανάλυση των φαινολικών ενώσεων με την χρήση 

του υγρού χρωματογράφου Hewlett Packard series 1100 που διαθέτει 

ανιχνευτή υπεριώδους- ορατού με συστοιχίες φωτοδιόδων (photodiode- 

PDA). Το σύστημα αυτό είναι ουσιαστικά ένα φασματοφωτόμετρο που μετρά 

την απορρόφηση της υπεριώδους ακτινοβολίας σε σταθερό ή μεταβαλλόμενο 

μήκος κύματος. 

 Για το διαχωρισμό χρησιμοποιήθηκε χρωματογραφική στήλη 

αντίστροφης φάσης (RP) C18 (Grace Smart RP18 5u) μήκους 250mm και 

εσωτερικής διαμέτρου 4,6mm. 

Για το διαχωρισμό των φαινολικών ενώσεων χρησιμοποιήθηκε 

ισοκρατική έκλουση, με διαλύτη ο οποίος περιείχε υπερκάθαρο νερό 

(nanopure Η2Ο), μεθανόλη (CH3OH) και οξικό οξύ (CH3COOH) σε αναλογία 

όγκων 49:50:1 αντίστοιχα, με σταθερή ροή 1,4 mL/min και θερμοκρασία 

διαχωρισμού τους 25 οC112. Όλοι οι διαλύτες ήταν HPLC grade.  

Το υπερκείμενο των δειγμάτων της καλλιέργειας υπέστη φιλτράρισμα 

και μετά ελήφθησαν 490μL αυτού και αναμίχθηκαν με 500μL μεθανόλης και με 

10μL οξικού οξέως. Σκοπός της παραπάνω διαδικασίας ήταν να μην 

διαταραχθεί η ποσοτική και ποιοτική σύσταση του διαλύματος που περιείχε 

την προς ανάλυση ουσία ώστε να μειωθούν τυχόν σφάλματα από διαταραχές 

στα χρωματογραφήματα. Η ποσότητα της ουσίας που εισήχθη στο σύστημα 

ήταν 50μL. 

Η ποιοτική ανάλυση έγινε βάσει του φάσματος απορρόφησης των 

επιμέρους μεγίστων του HPLC-προφίλ, ενώ η ποσοτική εκτίμηση έγινε με την 

βοήθεια γνωστών συγκεντρώσεων φαινολικών ενώσεων, συγκρίνοντας τα 

εμβαδά των κορυφών. Έπειτα από την εκτέλεση προκαταρκτικών πειραμάτων 

με τη χρήση πρότυπων ενώσεων, βρέθηκε ότι το καταλληλότερο μήκος 

κύματος για την πραγματοποίηση των αναλύσεων ήταν τα 278,8nm.  
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2.7 Φασματοσκοπία υπεριώδους 

 Αρχή της μεθόδου 

Η φασματοσκοπία υπεριώδους χρησιμοποιείται ευρέως για την 

ανίχνευση αρωματικών δακτυλίων διότι περιέχουν ένα συζυγιακό ηεκτρονικό 

σύστημα π. Γενικά οι αρωματικές ενώσεις εμφανίζουν μια σειρά ταινιών με 

αρκετά έντονη απορρόφηση κοντά στα 205nm και μία λγότερο έντονη 

απορρόφηση στην περιοχή 255-275nm. Η παρουσία αυτών των ταινιών στο 

φάσμα υπεριώδους ενός μορίου άγνωστης δομής θεωρείται ασφαλής ύπαρξη 

αρωματικού δακτυλίου. 

Το ακριβές μήκος κύματος που απαιτείται για τη διέγερση π π* σε 

ένα συζυγιακό μόριο εξαρτάται από το ενεργειακό χάσμα μεταξύ των 

τροχιακών HOMO και LUMO. Η λήψη του φάσματος UV μίας άγνωστης 

ουσίας μας δίνει δομικές πληροφορίες για τη φύση οποιουδήποτε 

ηλεκτρονικού π συστήματος υπάρχει στην ένωση αυτή.  

Η φαινόλη παρουσιάζει μία χαρακτηριστική απορρόφηση στα 270nm, 

γεγονός που μας επιτρέπει να ταυτοποιήσουμε την ύπαρξή της. Επιπλέον σε 

πειράματα μελέτης βιοαποικοδόμησης της φαινόλης έχει χρησιμοποιηθεί η 

φασματοσκοπία υπεριώδους για να ανιχνευτεί ένα μεταβολικό ενδιάμεσο της 

διάσπασης της φαινόλης, η 2-υδρόξυμουκονική ημιαλδεΰδη (HMSA), όπου 

εμφανίζει μέγιστο απορρόφησης στα 375nm. 

 

Ανίχνευση φαινόλης και προϊόντων μεταβολισμού αυτής με 

φασματοσκοπία UV-Vis 

Σε καλλιέργειες οι οποίες είχαν δοκιμαστεί για την ικανότητα 

αποικοδόμησης φαινόλης, το υπερκείμενο της καλλιέργειας υπέστη 

φυγοκέντριση και αφού πραγματοποιήθηκε φιλτράρισμα, ελήφθησε το φάσμα 

στην περιοχή 200-500nm. Σκοπός ήταν να ανιχνευθούν μεταβολές του 

φάσματος για την τυχόν ύπαρξη ενώσεων που θα αποτελούσαν προϊόντα του 

μεταβολισμού της φαινόλης. 
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2.8 Ακινητοποίηση κυττάρων Chlamydomonas reinhardtii CC125 

σε σφαιρίδια αλγινικού ασβεστίου (alginate beads) για τη μελέτη 

βιοαποικοδόμησης της φαινόλης. 

Αρχή της μεθόδου 

Η ακινητοποίηση είναι μία πολύ σημαντική τεχνική για τη μελέτη 

βιολογικών υλικών, είτε αυτά είναι κάποια ένζυμα, είτε ολόκληρα κύτταρα. 

Βρίσκει αρκετές εφαρμογές πλέον και είναι ένα πολύτιμο εργαλείο κατά τις 

μελέτες βιοαποικοδόμησης ρύπων, διότι ο χρησιμοποιούμενος 

μικροοργανισμός είναι παγιδευμένος σε μια μήτρα και έτσι μειώνονται οι 

πιθανότητες ανεξέλεγκτης αναπαραγωγής του στο περιβάλλον.  

Οι διαδεδομένες μέθοδοι  ακινητοποίησης είναι τρεις: προσκόλληση, 

παγίδευση σε μήτρα και μικροενθυλάκωση. Η ακινητοποίηση σε σφαιρίδια 

αλγινικού ασβεστίου ανήκει στην κατηγορία της παγίδευσης, αλλιώς γνωστή 

ως μακροενθυλάκωση, στην περίπτωση που η υδρογέλη απομονώνει 

αποτελεσματικά τα παγιδευμένα κύτταρα και τους παρέχει ανοσοπροστασία. 

Το χαρακτηριστικό που κάνει τις υδρογέλες ιδανικά υλικά ως μήτρες 

παγίδευσης είναι το ότι οι διασυνδέσεις των φυσικών και συνθετικών 

πολυμερών παρέχουν το απαραίτητο τρισδιάστατο πλέγμα και δίκτυο πόρων 

ώστε να συγκρατήσουν τα κύτταρα σε μία περιοχή , ενώ ταυτόχρονα 

επιτρέπεται η μεταφορά θρεπτικών ουσιών, προϊόντων του μεταβολισμού και 

άλλων απαραίτητων μορίων.  

Τα τελευταία χρόνια, η παγίδευση κυττάρων σε σφαιρίδια αλγινικού 

ασβεστίου έχει γίνει η πιο διαδεδομένη τεχνική για την ακινητοποίηση 

ζωντανών ή νεκρών κυττάρων κυττάρων, ενζύμων και πρωτεϊνών113 αλλά και 

για ελεγχόμενη απελευθέρωση φαρμάκων.  

Τα αλγινικά πολυμερή είναι γραμμικοί πολυσακχαρίτες σχηματιζόμενοι 

από β-D-μαννουρονικό (Μ) και α-L-γουλουρονικό οξύ (G), τα οποία ενώνονται 

μεταξύ τους με α-1,4 γλυκοζιτικό δεσμό. Στην περίπτωση που ο 

πολυμερισμός λαμβάνει χώρα μεταξύ ΜΜ ή μεταξύ MG, η σύνδεση 

πραγματοποιείται με β-1,4 γλυκοζιτικό δεσμό114.  Έτσι αν δούμε τον τρόπο 

σύνδεσης, θα παρατηρήσουμε πως οι περιοχές του πολυμερούς όπου 

υπάρχει α-L-γουλουρονικό οξύ (G- περιοχές) κάμπτονται σχηματίζοντας μία 

κοιλότητα, ενώ οι περιοχές όπου συναντώνται μονάδες β-D-μαννουρονικού 

οξέως (Μ- περιοχές) έχουν ευθύγραμμη διάταξη. Έτσι όταν δύο G-περιοχές 
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έρθουν σε επαφή μεταξύ τους σχηματίζεται μία κοιλότητα, όπως φαίνεται στην  

εικόνα 21. 

Εικόνα 21. Χημική δομή αλγινικών, διαμόρφορωση GG μονάδων (αριστερά), ΜΜ 
μονάδων (κέντρο) και MG μονάδων (δεξιά). 

  

Οι διαστάσεις της κοιλότητας είναι ιδανικές σε μέγεθος για τη 

συνεργατική δέσμευση κατιόντων μετάλλων.  

 Η πιο σημαντική ιδιότητα των αλγινικών είναι να σχηματίζουν γέλες 

(gels) κατά την αντίδρασή τους με δισθενή κατιόντα. Τα αλγινικά σφαιρίδια 

παρασκευάζονται προσθέτωντας διάλυμα αλγινικού νατρίου σε διάλυμα 

δισθενών κατιόντων όπως Ca2+, Sr2+ ή Ba2+. Δισθενή κατιόντα που μπορούν 

επίσης να σχηματίσουν γέλη είναι τα Pb2+, Cu2+, Cd2+, Co2+, Ni2+, Zn2+ και 

Mn2+, αλλά δεν χρησιμοποιούνται 

λόγω της τοξικότητάς τους. Τα 

μονοσθενή κατιόντα και τα ιόντα 

Mg2+ δεν επάγουν το σχηματισμό 

γέλης115. Η δημιουργία της γέλης 

και η διασύνδεση του πολυμερούς 

επιτυγχάνεται κυρίως με ανταλλαγή 

των ιόντων νατρίου του 

γουλουρονικού οξέως με τα δισθενή 

κατιόντα που προαναφέρθηκαν, με 

αποτέλεσμα το σχηματισμό ιονοτροπικών γελών. Η δέσμευση των κατιόντων 

αυτών και οι ιδιότητες της σχηματιζόμενης γέλης εξαρτάται κυρίως από τη 

σύσταση και την αλληλουχία του αλγινικού οξέως116. 

Εικόνα 22. Δέσμευση ιόντων Ca
2+ 
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Εικόνα 23. Τρόπος σύνδεσης ιόντων Ca2+ σε α-L-GulA-(1-4)-L-GulA. GulA: 
γουλουρονικό οξύ, μοντέλο αυγού θήκης 

 Το μέγεθος και το σχήμα των σφαιριδίων εξαρτάται κυρίως από το 

ιξώδες του διαλύματος του αλγινικού νατρίου, το μέγεθος της βελόνας που 

χρησιμοποιείται και το ύψος μεταξύ της βελόνας και του διαλύματος του 

CaCl2. Σφαιρίδια μεγάλου μεγέθους μπορούν να παρασκευαστούν με τη 

χρήση βελόνας μεγάλης διαμέτρου και διάλυμα αλγινικών με υψηλό ιξώδες. 

Αύξηση της συγκέντρωσης του διαλύματος αλγινικού νατρίου επάγει τη 

δημιουργία σφαιριδίων περισσότερο ομοιόμορφων και σφαιρικών117.  Η 

κατασκευή τους όμως καθίσταται πρακτικά δύσκολη όταν η συγκέντρωση του 

αλγινικού νατρίου αυξάνει πάνω από 6% w/v λόγω σημαντικής αύξησης του 

ιξώδους του διαλύματος118,119. Γενικότερα υπάρχει μία πληθώρα 

δημοσιευμένων εργασιών σχετικά με τη μελέτη των λειτουργικών και φυσικών 

ιδιοτήτων των αλγινικών120,121. Σημαντικό κομμάτι όλης της διαδικασίας είναι ο 

χρόνος σκήρυνσης των σφαιριδίων, ο οποίος είναι ο χρόνος παραμονής των 

σγαιριδίων αυτών στο διάλυμα του CaCl2. Με την αύξηση του χρόνου 

σκλήρυνσης, λαμβάνει χώρα ισχυρότερη αλληλεπίδραση μεταξύ του 

διαλύματος των αλγινικών και του διαλύματος ασβεστίου και έτσι τα σφαιρίδια 

έχουν μικρότερη ελαστικότητα και μεγάλη μηχανική αντοχή. Για τη 

σταθεροποίηση των αλγινικών γελω΄ν έχουν γίνει δοκιμές και με άλλα δισθενή 

κατιόντα πέραν του ασβεστίου, τα οποία παρουσιάζουν υψηλότερη συγγένεια 

με τα αλγινικά. Η γενική σειρά συγγένειας (η οποία μπορεί να μεταβάλλεται 

ανάλογα με την πηγή προέλευσης των αλγινικών) ακολουθεί την παρακάτω 

σειρά: 

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

Ανάλογα με την συγγένεια του κατιόντος ως προς τα αλγινικά, λαμβάνονται 

σφαιρίδια με διαφορετικές μηχανικές ιδιότητες122. Κατιόντα με υψηλή 
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συγγένεια οδηγούν σε άκαμπτα και σκληρά σφαιρίδια με εξαίρεση τα κατιόντα 

Ni2+ και Cd2+. 

 

Ακινητοποίηση κυττάρων Chlamydomonas reinhardtii σε σφαιρίδια αλγινικού 

ασβεστίου. 

i. Παρασκευή διαλύματος αλγινικού νατρίου. 

Παρασκευάστηκε υδατικό διάλυμα αλγινικού νατρίου 6% w/v.  

ii. Ανάμειξη των κυττάρων Chlamydomonas reinhardtii με το διάλυμα 

αλγινικού νατρίου. 

Ποσότητα καλλιέργειας κυττάρων Chlamydomonas reinhardtii 

φυγοκεντρήθηκε στα 1000g για 3 λεπτά και το ίζημα επαναιωρήθηκε σε 

θρεπτικό TAP το οποίο δεν περιείχε στη σύστασή του οξικό οξύ. Ακολούθησε 

άλλη μία φυγοκέντριση και επαναιώρηση αντίστοιχα και έπειτα το αιώρημα 

των κυττάρων αναμίχθηκε με ίσο όγκο διαλύματος αλγινικού νατρίου. Το 

διάλυμα αυτό αφέθηκε υπό ήπια ανάδευση για 10 λεπτά με σκοπό την 

επίτευξη ομοιόμορφης κατανομής των κυττάρων εντός του πολυμερούς.  

iii. Ακινητοποίηση κυττάρων Chlamydomonas reinhardtii. 

 Το μίγμα κυττάρων με το πολυμερές εισήχθη στάγδην, με τη βοήθεια 

σύριγγας με διάμετρο πόρου 1mm, σε διάλυμα CaCl2 2% w/v, το οποίο 

βρισκόταν υπό συνεχή ανάδευση. Το ύψος της σύριγγας από την επιφάνεια 

του διαλύματος CaCl2 ήταν 25cm περίπου. Μόλις εισάγεται η σταγόνα στο 

διάλυμα ασβεστίου, παρατηρείται απευθείας ο σχηματισμός σφαιριδίου. Τα 

σφαιρίδια αφέθηκαν υπό ήπια ανάδευση για 60 λεπτά μέσα στο διάλυμα αυτό 

για να υποστούν τη διαδικασία τα σκλήρυνσης. 

iv. Δοκιμασία αποικοδόμησης φαινόλης από τα ακινητοποιημένα 

κύτταρα Chlamydomonas reinhardtii. 

Τα σφαιρίδια ξεπλύθηκαν από το διάλυμα ασβεστίου με τη χρήση 

απιονισμένου νερού και έπειτα σε μπουκαλάκια που είχαν χρησιμοποιηθεί και 

στα προηγούμενα πειράματα, τοποθετήθηκαν 50ml θρεπτικού TAP χωρίς 

οξικό οξύ, αλλά με κατάλληλη ποσότητα φαινόλης ώστε η τελική συγκέντρωσή 

της να ανέρχεται στα 0,15mM, και επίσης τοποθετήθηκαν 10mL σφαιρίδια 

αλγινικού. Τα μπουκαλάκια τοποθετήθηκαν κάτω από λευκές λάμπες, υπό 
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ήπια ανάδευση και η ένταση φωτονιακής ακτινοβολίας που έφτανε σε αυτά 

ήταν 60-70 μmol•s-1. 

v. Προσδιορισμός κυτταρικής συγκέντρωσης. 

Η κυτταρική συγκέντρωση προσδιορίστηκε διαλύοντας 2mL σφαιριδίων σε 

διάλυμα 10ml κιτρικού νατρίου 2% w/v. Επίσης ως μάρτυρας 

χρησιμοποιήθηκε αντίστοιχο διάλυμα που περιέχει σφαιρίδια χωρίς την 

ύπαρξη κυττάρων. Η κυτταρική συγκέντρωση προσδιορίστηκε στα 1,71 μL/mL 

σφαιριδίων, ή τελικά στα 17,1μL/ 10mL σφαιριδίων. 

Να σημειωθεί ότι όλα τα σκεύη είχαν προηγουμένως αποστειρωθεί σε 

αυτόκαυστο στος 120οC για 20 λεπτά ενώ οι διαδικασίες παρασκευης,  

σκήρηνσης και μεταφοράς των σφαιριδίων έλαβαν χώρα σε ασηπτικές 

συνθήκες μέσα σε laminar flow υπό την παρουσία φλόγας. 

 

 

2.9 Μελέτη βιοαποικοδόμησης της φαινόλης από το μεταλλαγμένο 

στέλεχος Chlamydomonas reinhardtii S264K. 

 Το μεταλλαγμένο στέλεχος Chlamydomonas Reinhardtii S264K 

διαθέτει μία μετάλλαξη στο psbA γονίδιο που βρίσκεται στο γονιδίωμα των 

χλωροπλαστών και κωδικοποιεί την D1 υπομονάδα του φωτοσυστήματος ΙΙ. 

Στην D1 υπομονάδα φαίνεται πως συγκεκριμένα αμινοξέα και λειτουργικά 

σημαντικές περιοχές φαίνεται πως διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

πρόσδεση της πλαστοκινόνης (QB), ζιζανιοκτόνων, χρωστικών και μετάλλων 

όπως επίσης και σε αντιδράσεις μεταφοράς 

ηλεκτρονίων123,124. Το στέλεχος S264K 

(Ser264 Lys) έχει μια μετάλλαξη που το 

κάνει ανθεκτικό απέναντι στην ατραζίνη, και 

γενικότερα στις τριαζίνες. Η ατραζίνη ανήκει 

στα παράγωγα της τριαζίνης και αποτελεί 

αναστολέα του Φωτοσυστήματος ΙΙ. Οι 

ουσίες αυτές προσδένονται στη θέση QΒ της 

D1 υπομονάδας του Φωτοσυστήματος ΙΙ και παρεμποδίζουν το σχηματισμό 

πλαστοκινόλης από την πλαστοκινόνη.  Γενικότερα έχουν δοκιμαστεί και 

άλλες μεταλλάξεις στη D1 υπομονάδα του Φωτοσυστήματος ΙΙ που 

Εικόνα 24. Δομή της ατραζίνης 
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προσδίδουν παρόμοια ανθεκτικότητα σε αυτές τις ουσίες125,126,127. 

Παρατηρούμε πως ο δακτύλιος της ατραζίνης διαθέτει αρωματικό σύστημα και 

έτσι αποφασίσαμε να μελετήσουμε το συγκεκριμένο στέλεχος με σκοπό να 

συγκρίνουμε την επίδραση της φαινόλης σε αυτό αλλά και την αποικοδόμησή 

της, σε σύγκριση με το στέλεχος CC125.  

 

2.10 Ουσίες οι οποίες μελετήθηκαν 

Στην παρούσα διατριβή μελετήθηκαν συνολικά οκτώ (8) φαινολικές ενώσεις. 

Αυτές ήταν οι ακόλουθες: φαινόλη, 2-χλωροφαινόλη, 3-χλωροφαινόλη, 4-

χλωροφαινόλη, 4-βρωμοφαινόλη, 4-ιωδοφαινόλη, 4-μέθυλοφαινόλη και η      

4-νιτροφαινόλη. Οι δομές τους φαίνονται στην εικόνα 25. 

 

 

Εικόνα 25. Δομές φαινολικών ενώσεων που μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία 
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2.11 Σειρές πειραμάτων που πραγματοποιήθηκαν 

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκαν διαφορετικές σειρές πειραμάτων 

οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω: 

1. Μελέτη βιοαποικοδόμησης της φαινόλης από το Chlamydomonas 

reinhardtii CC-125. 

2. Μελέτη βιοαποικοδόμησης της φαινόλης από ακινητοποιημένα κύτταρα 

Chlamydomonas reinhardtii CC-125 σε σφαιρίδια αλγινικού ασβεστίου. 

3. Μελέτη βιοαποικοδόμησης της φαινόλης από το Chlamydomonas 

reinhardtii S264K. 

4. Μελέτη βιαποικοδόμησης μονοϋποκατεστημένων χλωροφαινολών. 

5. Μελέτη βιοαποικοδόμησης para- μονοϋποκατεστημένων 

αλογονοφαινολών. 

6. Επίδραση φαινομένων επαγωγής και συντονισμού του υποκαταστάτη 

του φαινολικού δακτυλίου στη βιοαποικοδομησιμότητά του.  
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

3.1 Βιοαποικοδόμηση φαινόλης από ελεύθερα κύτταρα Chlamydomonas 

Reinhardtii CC-125 

 Η πρώτη ένωση που μελετήθηκε ως προς τη βιοαποικοδόμησή της 

ήταν η φαινόλη. Η ένωση αυτή μελετήθηκε πρώτη εξαιτίας του γεγονότος ότι 

αποτελεί την πιο απλή φαινολική ένωση και τα αποτελέσματα από αυτά τα 

πειράματα θα μας βοηθούσαν στην πορεία εργασίας μας. Αρχικά εξετάστηκε 

πως το μικροφύκος μπορεί να αναπτυχθεί υπό την παρουσία αυτής της 

ένωσης, σε διαφορετικές συνθήκες αλλά και κατά πόσο η φαινόλη επηρεάζει 

το φωτοσυνθετικό του μηχανισμό. Επιπλέον μελετήθηκαν και οι συνθήκες 

κάτω από τις οποίες το μικροφύκος αποικοδομεί την ουσία αυτή. 

Στα διαγράμματα της εικόνας 26 παρουσιάζεται η ανάπτυξη του 

μικροφύκους σε τέσσερις διαφορετικές συνθήκες (φως-σκοτάδι, παρουσία- 

απουσία εναλλακτικής πηγής άνθρακα) υπό την παρουσία 0,15mM φαινόλης 

στο θρεπτικό μέσο της καλλιέργειας.     

Από τα δεδομένα ανάπτυξης φαίνεται πως η παρουσία φαινόλης στο 

θρεπτικό μέσο δεν παρεμποδίζει ουσιαστικά την ανάπτυξη του μικροφύκους 

σε όλους τους χειρισμούς, και μάλιστα σε όλες τις περιπτώσεις η καμπύλη 

ανάπτυξης ακολουθεί αυτή του μάρτυρα. Επιπλέον στον [ limit C (l)] χειρισμό, 

η καμπύλη ανάπτυξης του μικροφύκους εμφανίζει ελαφρώς υψηλοτερες τιμές 

από αυτές της καλλιέργειας- μάρτυρα. Από αυτά τα δεδομένα φαίνεται ότι η 

φαινόλη σε αυτές τις συγκεντρώσεις δεν είναι ανασταλτικός παράγοντας  για 

την ανάπτυξη του μικροοργανισμού. 
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Εικόνα 26. Κινητική ανάπτυξης του μικροφύκους Chlamydomonas reinhardtii 
παρουσία 0,15 mM φαινόλης στους τέσσερις διαφορετικούς πειραματικούς χειρισμούς. 

 

 Επόμενο βήμα ήταν να μετρηθεί η μέγιστη φωτοχημική απόδοση του 

φωτοσυστήματος ΙΙ καθόλη τη διάρκεια των επτά ημερών που διήρκεσε το 

πείραμα. Οι καμπύλες παρουσιάζονται στα ακόλουθα διαγράμματα. 

 

Εικόνα 27. Μεταβολή του λόγου Fv/Fmax (μέγιστη φωτοσυνθετική απόδοση) του 
μικροφύκους Chlamydomonas reinhardtii παρουσία 0,15mM φαινόλης στους δύο 

χειρισμούς στο φως (60-70 μmol•m
-2

•s
-1

) κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του πειράματος. 
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Από τις μετρήσεις επαγωγικού φθορισμού φαίνεται σε γενικές γραμμές 

πως η παρουσία της φαινόλης δεν επηρεάζει ιδιαίτερα τη φωτοσυνθετική 

λειτουργία  του μικροοργανισμού. Στο χειρισμό [ limit C(l)] φαίνεται πως 

υπάρχει μια ελαφριά παρεμπόδιση στον επαγόμενο φθορισμό σε σχέση με 

την καλλιέργεια- μάρτυρα γεγονός που δείχνει ότι παρεμποδίζεται ελαφρώς η 

φωτοσυνθετική ικανότητα του μικροφύκους. Επιπλέον έγινε η προσπάθεια να 

μετρηθεί η φωτοχημεία του φωτοσυνθετικού μηχανισμού του  

μικροοργανισμού στο σκοτάδι αλλά, όπως είναι λογικό, σε συνθήκες 

απουσίας φωτός δεν μπορεί να λάβει χώρα η διαδικασία της φωτοσύνθεσης, 

και ο λόγος Fv/Fm τείνει να παίρνει πολύ χαμηλές τιμές ή ακόμα και να 

μηδενίζεται, διότι έχει να κάνει με την λειτουργία του φωτοσυνθετικού 

μηχανισμού. Πιο συγκεκριμένα στο χειρισμό [HOAc(d)] ο λόγος αυτός έφτανε 

σε τιμές μικρότερες από 0,05 ενώ στο χειρισμό [limit C(d)] σε τιμές κάτω από 

0,30, γεγονός που δείχνει ότι ακόμα και οι καλλιέργειες- μάρτυρες εμφανίζουν 

πολύ μικρή απόδοση και άρα οι μετρήσεις αυτές δεν μπορούν σε καμία 

περίπτωση να χρησιμοποιηθούν ως μέτρο σύγκρισης. Στην εικόνα 28 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τους υπολογισμούς των παραμέτρων 

του JIP-test για την τελευταία ημέρα (7η ημέρα) διεξαγωγής του πειράματος. 

Από τις παραμέτρους του JIP-test φαίνεται πως η παρουσία φαινόλης 

επηρεάζει σε μικρό βαθμό το φωτοσυνθετικό μηχανισμό του μικροφύκους, 

προκαλώντας αύξηση στο μέγεθος της λειτουργικής φωτοσυλλεκτικής του 

κεραίας, αύξηση της ενέργειας που διαχέεται υπό μορφή θερμότητας, μείωση 

της πυκνότητας των ενεργών κέντρων του Φωτοσυστήματος ΙΙ και κατά 

συνέπεια μικρή μείωση της μέγιστης φωτοσυνθετικής απόδοσής του. 
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Εικόνα 28. Παράμετροι του JIP-test την 7η ημέρα διεξαγωγής του πειράματος, που 
αφορούν τη μοριακή δομή και λειτουργία του φωτοσυνθετικού μηχανισμού του 

μικροφύκους Chlamydomonas Reinhardtii (CC-125), παρουσία 0,15 mM φαινόλης, 
στους δύο χειρισμούς στο φως (60-70 μmol•m

-2
•s

-1
). Fv/Fm: φωτοσυνθετική απόδοση, 

ABS/RC: μέγεθος λειτουργικής φωτοσυλλεκτικής κεραίας, DIo/RC: ενέργεια που 
διαχέεται με τη μορφή θερμότητας ανά ενεργό κέντρο αντίδρασης, RC/CSo: πυκνότητα 

ενεργών κέντρων αντίδρασης. 

 

Από αυτά τα δεδομένα μπορούμε να πούμε πως ναι μεν η παρουσία 

φαινόλης προκαλεί διαφοροποιήσεις στις παραμέτρους του JIP-test 

συγκριτικά με τις καλλιέργειες- μάρτυρες αλλά παρόλα αυτά δεν επηρεάζεται 

γενικά η συμπεριφορά του μικροφύκους, γεγονός με το οποίο συνάδουν και 

τα δεδομένα ανάπτυξης που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Να σημειωθεί πως 

οι διαφοροποιήσεις είναι πιο έντονες όταν μέσα από το θρεπτικό μέσο 

απουσιάζει η εναλλακτική πηγή άνθρακα (δηλαδή στον [limit C (l)] χειρισμό) 

αλλά αυτό αιτιολογείται από το γεγονός ότι το μικροφύκος δεν έχει 

εναλλακτικά ενεργειακά αποθέματα και με αυτό τον τρόπο αναγκάζεται να 

χρησιμοποιήσει τη φωτοσύνθεση πιο έντονα προκειμένου να καλύψει τις 

ενεργειακές του απαιτήσεις.  

Συνοψίζοντας τα προαναφερθέντα δεδομένα είναι ξεκάθαρο πως η 

φαινόλη δεν επηρεάζει εμφανώς το μικροοργανισμό (στη δεδομένη 

συγκέντρωση), και άρα επόμενο βήμα ήταν η μελέτη της βιοαποικοδόμησής 

της από το μικροφύκος. Πρέπει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι η 
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βιοαποικοδόμηση εκφράστηκε με δύο τρόπους. Ο πρώτος αφορούσε το 

ποσοστό απομάκρυνσης της ουσίας από το μέσο καλλιέργειας (που 

αντιστοιχεί στο ποσοστό βιοαποικοδόμησης) και ο δεύτερος αφορούσε την 

βιοαποικοδόμηση ανά κυτταρικό όγκο. Ο δεύτερος τρόπος είναι πολύ χρήσιμο 

εργαλείο στην έρευνα γιατί μέσω αυτού μπορούν να παραχθούν συγκρίσιμα 

αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα της βιοαποικοδόμησης, για όλες τις 

συνθήκες, φαίνονται στην εικόνα 29. Επίσης παρουσιάζεται ένα παράδειγμα 

από το χρωματογράφημα από τα πειράματα της HPLC (εικόνα 30). 

 

Εικόνα 29. Βιοαποικοδόμηση φαινόλης (0,15 mM) ανά καλλιέργεια και ανά κυτταρικό 
όγκο (PCV) του μικροφύκους Chlamydomonas Reinhardtii στους τέσσερις 

διαφορετικούς πειραματικούς χειρισμούς. 

 

 

Στο χρωματογράφημα (εικόνα 30) παρατηρούμε πως η κορυφή στα 

2,85 min, που αντιστοιχεί στη φαινόλη εξαφανίζεται. Όσο αφορά τις άλλες 

κορυφές του χρωματογραφήματος (1,83 min και 2,13 min), αυτές οφείλονται 

σε συστατικά του θρεπτικού μέσου TAP, διότι από χρωματογράφημα που 

ελήφθη σε απλό θρεπτικό μέσο εμφανίστηκαν ακριβώς οι ίδιες κορυφές. 
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 DAD1 B, Sig=278,8 Ref=360,10 (NAZOSH~1\NAZOS3\DOKIMI\AFTER002.D)

 DAD1 B, Sig=278,8 Ref=360,10 (NAZOSH~1\NAZOS3\DOKIMI\AFTER003.D)

 

 

Από το διάγραμμα της εικόνας 29 φαίνεται πως το μικροφύκος είναι 

ικανό να αποικοδομήσει τη φαινόλη σε ποσοστό μεγαλύτερο από 95% στις 

συνθήκες έλλειψης εναλλακτικής πηγής άνθρακα. Αντίθετα βλέπουμε πως 

στην περίπτωση που υπάρχει εναλλακτική πηγή άνθρακα στο μέσο 

καλλιέργειας, η φαινόλη δεν αποικοδομείται καθόλου. Φαίνεται λοιπόν πως το 

μικροφύκος επιλέγει την κατανάλωση της φαινόλης σε συνθήκες κάτω από τις 

οποίες τα αποθέματα άνθρακα εξαντλούνται γρηγορότερα. Παρόμοιες 

παρατηρήσεις έκαναν και οι Papazi & Kotzabasis57 όπου το μικροφύκος 

Scenedesmus obliquus αποικοδομούσε τη φαινόλη σε συνθήκες απουσίας 

εναλλακτικής πηγής άνθρακα. Εν αντιθέσει με τα αποτελέσματά τους, το 

Chlamydomonas reinhardtii αποικοδομεί τη φαινόλη 100% σε ένταση 

φωτονιακής ακτινοβολίας 60-70 μmol•m-2•s-1, ενώ το Scenedesmus έφτανε 

στο 100% της αποικοδόμησης σε ένταση φωτονιακής ακτινοβολίας 100-120 

μmol•m-2•s-1 ενώ σε μικρότερης έντασης φωτονιακή ακτινοβολία (50-60 

Εικόνα 30. HPLC προφίλ της φαινόλης στο διάλυμα καλλιέργειας στο χειρισμό [limit C (d)] 
που δείχνει την απομάκρυνση της φαινόλης από το διάλυμα της καλλιέργειας. Με 

συνεχόμενη γραμμή απεικονίζεται η αρχική ημέρα του πειράματος (ημέρα 0) και με 
διακεκομμένη η τελευταία ημέρα του πειράματος (ημέρα 7). Η κορυφή στα 2,85 min 
αντιστοιχεί στη φαινόλη και οι κορυφές στα 1,83 min και 2,13 min αντιστοιχούν σε 

συστατικά του θρεπτικού μέσου TAP. 
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μmol•m-2•s-1) αποικοδομούσε το 10%. Επιπλέον το Chlamydomonas έχει την 

ικανότητα αποικοδόμησης της ουσίας στο σκοτάδι, ενώ το Scenedesmus δεν 

εμφάνισε αυτό το χαρακτηριστικό.  

Το τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό δεν είναι πρωτόγνωρο, διότι 

αποικοδόμηση της φαινόλης στο σκοτάδι έχει παρατηρηθεί και άλλη φορά 

από φωτοσυνθετικό μικροοργανισμό. Οι Wurster etal128 παρατήρησαν 

αποικοδόμηση της φαινόλης σε ποσοστό 100% από το κυανοβακτήριο  

Synechococcus PCC 7002 σε συνθήκες απουσίας φωτός και έλλειψης 

εναλλακτικής πηγής άνθρακα. Σε οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες η 

αποικοδόμηση της φαινόλης ο μικροοργανισμός δεν εμφάνισε ικανότητα 

αποικοδόμησης της ουσίας. Επιπλέον, παρόλη τη βιοαποικοδόμηση της 

φαινόλης από το συγκεκριμένο μικροοργανισμό, σε καμία περίπτωση δεν 

παρατηρήθηκε αύξηση της βιομάζας του, αποτελέσματα που συμφωνούν με 

τα δικά μας. Επιπλέον, μέσω μιας σειράς πειραμάτων, οι Wurster etal έδειξαν 

ότι ο μικροοργανισμός χρειάζεται μία μικρή περίοδο προσαρμογής στο 

σκοτάδι προκειμένου να αρχίσει την αποικοδόμηση της φαινόλης. Στην 

παραπάνω δουλειά επίσης βρέθηκε και το μεταβολικό μονοπάτι το οποίο είναι 

το ortho και ως κύριο μεταβολίτη ανίχνευσαν το cis,cis-μουκονικό οξύ. Το 

γεγονός επίσης ότι δεν παρατηρείται αύξηση της βιομάζας του 

Chlamydomonas ίσως να οφείλεται στο ότι ο μικροοργανισμός εξαντλεί 

μεγάλα ποσά ενέργειας ώστε να αποικοδομήσει το ρύπο και να τον 

χρησιμοποιήσει ως πηγή άνθρακα και έτσι αυτά δεν επαρκούν για την 

ανάπτυξή του. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι στη συγκεκριμένη μελέτη 

βρέθηκε ότι η βιοαποικοδόμηση του ρύπου γίνεται εξωκυτταρικά με την 

απελευθέρωση πρωτεϊνών από το μικροοργανισμό, και άρα τα προϊόντα 

μεταβολισμού της φαινόλης ήταν εφικτό να ανιχνευτούν στο μέσο της 

καλλιέργειας. Έτσι αποφασίσαμε να λάβουμε τα φάσματα UV-Vis, και για τις 

δύο πειραματικές συνθήκες, τόσο την [limit C(l)] όσο και για την [limit C(d)] 

(βλ. Υλικά και Μέθοδοι) για τις οποίες είχαμε διαπιστώσει αποτελεσματική 

αποικοδόμηση. Τα κανονικοποιημένα φάσματα παρουσιάζονται στην εικόνα 

31.  
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Εικόνα 31. Κανονικοποιημένα φάσματα UV-Vis του φιλτραρισμένου υπερκειμένου των 
καλλιεργειών όπου φαίνεται ξεκάθαρα η αποικοδόμηση της φαινόλης (Α: χειρισμός 

[limit C(l)], Β: χειρισμός [limit C (d)]) 

 

Από τα φάσματα φαίνεται πως η κορυφή στα 270nm που αντιστοιχεί 

στη φαινόλη εξαφανίζεται. Παρόλα αυτά δεν προκύπτει εμφάνιση κάποιας 

κορυφής που να αντιστοιχεί στο σχηματισμό κάποιου προϊόντος, άρα δεν 

μπορούμε να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα σχετικά με τον τρόπο με τον 

οποίο γίνεται η αποικοδόμηση της φαινόλης (ενδοκυτταρικά ή εξωκυτταρικά) 

αλλά και για την παρουσία διάφορων προϊόντων του μεταβολισμού της.  

Επόμενο βήμα ήταν να μελετηθεί η κινητική αποικοδόμησης της 

φαινόλης στη διάρκεια του πειράματος για να δούμε το ρυθμό με τον οποίο 

αποικοδομείται η φαινόλη στη διάρκεια εκτέλεσης των πειραμάτων μας. 

Επιλέχθηκε να μελετηθεί η κινητική αποικοδόμησης της φαινόλης στον 

χειρισμό [limit C(d)]. Τα αποτελέσματα από τρεις διαφορετικές καλλιέργειες 

παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα (εικόνα 32): 
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Εικόνα 32. Κινητική αποικοδόμησης της φαινόλης κατά τη διάρκεια του πειράματος 
στο χειρισμό [limit C (d)]. Η κάθε γραμμή δείχνει μία μεμονωμένη καλλιέργεια. 

  

Από αυτά τα αποτελέσματα φαίνεται πως η φαινόλη αποικοδομείται 

πλήρως μεταξύ τέταρτης και έκτης ημέρας εκτέλεσης του πειράματος. 

Παρατηρούμε πως η διαδικασία αποικοδόμησης δεν πραγματοποιείται 

σταδιακά αλλά απότομα, μέσα σε διάστημα μίας ημέρας από τη στιγμή που 

θα ξεκινήσει. Από τις παραπάνω παρατηρήσεις φαίνεται πως για να μπει το 

μικροφύκος στη διαδικασία να αποικοδομήσει τη φαινόλη είναι απαραίτητη η 

απουσία εναλλακτικής πηγής άνθρακα. Ανάλογες παρατηρήσεις έχουν κάνει 

και οι Field et.al.129 οι οποίοι διαπίστωσαν πως πολλές φορές η διαδικασία 

της βιοαποικοδόμησης απαιτεί περιορισμό θρεπτικών συστατικών από το 

μέσο καλλιέργειας. 

Εφόσον λοιπόν είδαμε ότι η φαινόλη αποικοδομείται, δηλαδή ο 

οργανισμός διαθέτει τα απαραίτητα εκείνα ένζυμα που απαιτούνται για τη 

βιοαποικοδομησή της αποφασίσαμε να ελέγξουμε αν θα επιτυγχάνονταν 

καλύτερα αποτελέσματα όσο αφορά το ρυθμό της βιοαποικοδόμησης της 

ουσίας, ξεκινώντας με μεγαλύτερο αρχικό κυτταρικό όγκο. Γι αυτό το σκοπό 

επιλέχθηκαν οι δύο χειρισμοί που μας έδωσαν τα καλύτερα αποτελέσματα και 

αυτοί ήταν οι [limit C(l)] και [limit C(d)]. Έτσι δοκιμάσαμε να ξεκινήσουμε με 
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αρχική κυτταρική συγκέντρωση 30,0 μL PCV/mL καλλιέργειας και ίδια αρχική 

ποσότητα φαινόλης, θεωρώντας πως πολύ μεγάλύτερη (εικοσαπλάσια) 

αρχική κυτταρική συγκέντρωση θα μας έδινε ίδιο αποτέλεσμα. Να πούμε σε 

αυτό το σημείο πως δεν χρησιμοποιήθηκαν καλλιέργειες- μάρτυρες όπως 

επίσης και δεν μετρήθηκε η ανάπτυξη αλλά και η λειτουργία του 

φωτοσυνθετικού μηχανισμού του μικροφύκους γιατί ήδη υπήρχε πολύ υψηλή 

κυτταρική συγκέντρωση στο μέσο καλλιέργειας. Τα αποτελέσματα της 

αποικοδόμησης μετά την 7η ημέρα φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα: 

 

 

Εικόνα 33. Βιοαποικοδόμηση φαινόλης (0,15 mM) ανά καλλιέργεια του μικροφύκους 
Chlamydomonas Reinhardtii στους δύο [limit C] πειραματικούς χειρισμούς την 7

η
 

ημέρα εκτέλεσης του πειράματος (αρχική κυτταρική συγκέντρωση 30μL PCV /mL 
καλλιέργειας. 

  

Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε πως καμία καλλιέργεια δεν μπορεί 

να αποικοδομήσει το 100% της φαινόλης. Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός 

ότι ο πολύ μεγάλος πληθυσμός μικροοργανισμών καταναλώνει το σύνολο των 

θρεπτικών συστατικών του διαλύματος πολύ γρηγορότερα και αυτό 

δημιουργεί ένα δυσμενές περιβάλλον που καταπονεί τα κύτταρα. Αυτή η 

παρατήρηση φαίνεται λογική αν αναλογιστούμε πως τα κύτταρα δεν 

χρειάζονται μόνο άνθρακα αλλά και άλλα χημικά στοιχεία (π.χ. μέταλλα) για 

επιτελέσουν τις φυσιολογικές λειτουργίες τους. Έτσι φαίνεται πως η 

βιοαποικοδόμηση είναι μία διαδικασία που απαιτεί ένα σύνολο παραμέτρων 
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που θα δημιουργήσουν στο περιβάλλον των κυττάρων τις κατάλληλες 

συνθήκες ώστε να φέρουν εις πέρας αυτή τη διαδικασία αποτελεσματικά.  

 

 

3.2 Βιοαποικοδόμηση φαινόλης από ακινητοποιημένα κύτταρα 

Chlamydomonas Reinhardtii CC125 

 Εφόσον στο παραπάνω κομμάτι αποδείξαμε ότι τα ελεύθερα κύτταρα 

Chlamydomonas έχουν τη δυνατότητα να αποικοδομήσουν τη φαινόλη, 

επόμενο βήμα ήταν να μελετήσουμε τη βιοαποικοδόμηση της από 

ακινητοποιημένα κύτταρα αυτού του γένους. Από τη διεθνή βιβλιογραφία είναι 

γνωστό πως η ακινητοποίηση κυττάρων αλλά και πρωτεϊνών βρίσκει 

πολλαπλές εφαρμογές στη βιοχημεία. 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων βιοαποικοδόμησης της φαινόλης 

μετά από επτά ημέρες από τα ακινητοποιημένα κύτταρα σε σφαιρίδια 

αλγινικού 6%, φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα. 

 

Όπως φαίνεται από αυτό το διάγραμμα, τα ακινητοποιημένα κύτταρα 

δείχνουν μικρότερη ικανότητα βιοαποικοδόμησης της φαινόλης σε σχέση με 

τα ελεύθερα κύτταρα. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα της 

βιβλιογραφίας όπου πολλές δημοσιεύσεις δείχνουν πως τα ακινητοποιημένα 

κύτταρα δείχνουν μεγαλύτερη ή ίση ικανότητα αποικοδόμησης ξενοβιοτικών 

ενώσεων σε σχέση με τα ελεύθερα, όταν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες 

Εικόνα 34. Βιοαποικοδόμηση φαινόλης (0,15 mM) ανά καλλιέργεια και ανά κυτταρικό 
όγκο (PCV) του μικροφύκους Chlamydomonas Reinhardtii, ακινητοποιημένου σε 

σφαιρίδια αλγινικού 6% στους δύο διαφορετικούς [limit C] πειραματικούς χειρισμούς . 
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(pH, θερμοκρασία κτλ) και εξαιτίας αυτού, η ακινητοποίηση έχει πολλές 

εφαρμογές στο πεδίο της βιοαποικοδόμησης.130,131,132,133 Μία πιθανή εξήγηση 

γι τη διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων μας σε σχέση με τη βιβλιογραφία, 

τη δίνει η υπόθεση ότι στα σφαιρίδια αλγινικού που χρησιμοποιήθηκαν ως 

μήτρα δεν είναι τόσο εύκολη η διάχυση της φαινόλης. Από μελέτη σε 

σφαιρίδια που δεν περιείχαν κύτταρα, δεν παρατηρήθηκε κάποια μείωση της 

φαινόλης στο διάλυμα, και άρα αυτό σημαίνει πως η φαινόλη δεν μπορεί να 

εισέρχεται στο εσωτερικό του πολυμερούς. Επιπλέον μελέτες ηλεκτρονικής 

μικροσκοπίας έδειξαν ότι υπάρχει μία πιο ‘’σφιχτή’’ περιοχή στην επιφάνεια 

των σφαιριδίων σε σχέση με τον πυρήνα της γέλης που δυσκολεύει τη 

διάχυση των μορίων134. Αυτή η διάχυση δυσκολεύεται ακόμα παραπάνω όσο 

αυξάνεται το ποσοστό του αλγινικού νατρίου στο αρχικό διάλυμα. Αυτή η 

υπόθεση ενισχύεται επίσης από το γεγονός ότι και σε άλλες μελέτες είδαν 

καθυστερημένη αλλά εξίσου αποτελεσματική αποικοδόμηση της φαινόλης 

από ακινητοποιημένα κύτταρα Pseudomonas putida σε σχέση με ελεύθερα135. 

Άρα μία εξήγηση είναι ότι ίσως τα ακινητοποιημένα κύτταρα να χρειάζονταν 

περισσότερο χρόνο από τα ελεύθερα προκειμένου να επιτελέσουν τη 

διαδικασία της βιοαποικοδόμησης διότι ο ρύπος δεν μπορεί να διαχυθεί 

εξίσου σε όλο τον όγκο των σφαιριδίων. Όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορούν 

να μας οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι παρόλο που στο πείραμα της 

ακινητοποίησης είχαμε μεγαλύτερο αρχικό κυτταρικό όγκο (PCV), σε σχέση με 

το πείραμα με τα ελεύθερα κύτταρα, η αποικοδόμηση δεν ήταν εφικτό να 

πραγματοποιηθεί εξίσου αποτελεσματικά. Ίσως σε αυτό να επιδρά το γεγονός 

ότι τα εσωτερικά δεσμευμένα κύτταρα δεν μπορούν να έρθουν τόσο σε επαφή 

με τη φαινόλη όσο τα εξωτερικά και άρα δεν μπορούν να αποικοδομήσουν την 

ουσία με τον ίδιο ρυθμό. Στα δικά μας πειράματα τα σφαιρίδια δεν αφέθηκαν 

μεγαλύτερο διάστημα από τις επτά ημέρες για δύο λόγους. Πρώτον από 

προκαταρκτικά πειράματα είδαμε ότι μετά την έβδομη ημέρα υπάρχει 

απελευθέρωση των κυττάρων από το πλέγμα του πολυμερούς, κάτι το οποίο 

θεωρήθηκε ότι ίσως επηρέαζε τα αποτελέσματά μας και δεύτερον θελήσαμε 

να έχουμε συγκρίσιμα αποτελέσματα σε σχέση με τα πειράματα με τα 

ελεύθερα κύτταρα όσο αφορά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης αυτών. 
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3.3 Βιοαποικοδόμηση φαινόλης από ελεύθερα κύτταρα Chlamydomonas 

reinhardtii S264K 

 Τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις ανάπτυξης σε τέσσερις 

διαφορετικές συνθήκες υπό την παρουσία 0,15mM φαινόλης στο θρεπτικό 

μέσο της καλλιέργειας, παρουσιάζονται στα παρακάτω διαγράμματα.  

 

 

Από τα διαγράμματα ανάπτυξης παρατηρείται μια γενικά διαφορετική 

συμπεριφορά του μεταλλαγμένου στελέχους σε σχέση με το αγρίου τύπου  

στέλεχος, ακόμα και στις καλλιέργειες- μάρτυρες. Αυτό το χαρακτηριστικό μας 

δείχνει σαφώς πως η μετάλλαξη που έχει υποστεί το S264K επηρεάζει και το 

συνολικό του μεταβολισμό. Γενικά παρατηρείται πάντως πως η παρουσία 

φαινόλης δεν διαφοροποιεί τη συμπεριφορά του μεταλλαγμένου στελέχους ως 

προς την ανάπτυξή του εκτός από το χειρισμό [HOAc (d)] στον οποίο φαίνεται 

πως η καμπύλη γενικά ακολουθεί την ίδια τάση με το μάρτυρα, όμως ο 

Εικόνα 35. Κινητική ανάπτυξης του μικροφύκους Chlamydomonas Reinhardtii S264K 
παρουσία 0,15 mM φαινόλης στους τέσσερις διαφορετικούς πειραματικούς 

χειρισμούς. 



70 

 

συνολικός κυτταρικός όγκος στις καλλιέργειες που περιέχουν τη φαινόλη είναι 

μικρότερος. Φαίνεται λοιπόν πως και στο μεταλλαγμένο στέλεχος η παρουσία 

φαινόλης δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην ανάπτυξη. Από τις 

μετρήσεις επαγωγικού φθορισμού (εικόνα 36) και την ανάλυση των 

παραμέτρων του JIP-test (εικόνα 37) φαίνεται πως η μέγιστη φωτοσυνθετική 

απόδοση και ο αριθμός των ενεργών κέντρων του Φωτοσυστήματος ΙΙ δεν 

επηρεάζονται σε σχέση με τις αντίστοιχες καλλιέργειες- μάρτυρες, σε κανέναν 

από τους δύο χειρισμούς, ενώ στο [limit C (l)] χειρισμό παρατηρείται αύξηση 

της λειτουργικής φωτοσυνθετικής κεραίας και αύξηση της ενέργειας που 

διαχέεται υπό μορφή θερμότητας.  

 

Εικόνα 36. Μεταβολή του λόγου Fv/Fmax (μέγιστη φωτοσυνθετική απόδοση) του 
μικροφύκους Chlamydomonas Reinhardtii S264K παρουσία 0,15mM φαινόλης στους 

δύο χειρισμούς στο φως (60-70 μmol•m-2•s-1) κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 
πειράματος. 

 

Παρόμοιες παρατηρήσεις είχαν καταγραφεί και στο στέλεχος CC-125 

με κύρια διαφορά ότι εκεί είχε καταγραφεί σημαντικότερη μείωση στο λόγο 

RC/CSo που εκφράζει τον αριθμό των ενεργών κέντρων του Φωτοσυστήματος 

ΙΙ, ενώ στο στέλεχος S264K δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Φαίνεται λοιπόν πως η 

παρουσία φαινόλης ίσως να επηρεάζει τα ενεργά κέντρα αντίδρασης του 

φωτοσυνθετικού μηχανισμού του αγρίου τύπου στελέχους που δεν διαθέτει 

ανθεκτικότητα πολύ περισσότερο από το μεταλλαγμένο. Από τη βιβλιογραφία 

υπάρχει επιβεβαίωση αυτής της υπόθεσης διότι τόσο τα φαινολικά 

ζιζανιοκτόνα όσο και τα ζιζανιοκτόνα τύπου- τριαζίνης προσδένονται στη θέση 

πρόσδεσης της πλαστοκινόνης στη D1 υπομονάδα του PS ΙΙ και εμποδίζουν 

την ροή ηλεκτρονίων. 

[limit C (l)] 
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Εικόνα 37. Παράμετροι του JIP-test την 7η ημέρα διεξαγωγής του πειράματος, που 
αφορούν τη μοριακή δομή και λειτουργία του φωτοσυνθετικού μηχανισμού του 

μικροφύκους Chlamydomonas Reinhardtii (S264K), παρουσία 0,15 mM φαινόλης, 
στους δύο χειρισμούς στο φως (60-70 μmol•m

-2
•s

-1
). Fv/Fm: φωτοσυνθετική απόδοση, 

ABS/RC: μέγεθος λειτουργικής φωτοσυλλεκτικής κεραίας, DIo/RC: ενέργεια που 
διαχέεται με τη μορφή θερμότητας ανά ενεργό κέντρο αντίδρασης, RC/CSo: πυκνότητα 

ενεργών κέντρων αντίδρασης. 

 

 

Πάντως η δεύτερη ομάδα ζιζανιοκτόνων προκαλεί μικρότερη ζημιά από 

την πρώτη.136 Επιπλέον τα φαινολικά ζιζανιοκτόνα καθιστούν το PS II πιο 

ευαίσθητο στην φωτεινή ακτινοβολία, ενώ τα ζιζανιοκτόνα τύπου- τριαζίνης 

προστατεύουν το PS II από τη φωτοαναστολή (photodamage)137,138, ενώ 

επίσης έχει βρεθεί ότι σε πειράματα που έχουν πραγματοποιηθεί με 

φωτοσυστήματα σε χειρισμούς με ζιζανιοκτόνα έχει βρεθεί ότι παράγεται 1Ο2 

κατά την πρόσδεση του ζιζανιοκτόνου. Έτσι μπορεί να εξηγηθεί η μικρή 

μεταβολή όσο αφορά τα ενεργά κέντρα αντίδρασης στις μετρήσεις μας ενώ 

ταυτόχρονα καταγράφηκαν μεγαλύτερες μεταβολές όσο αφορά τις άλλες 

παραμέτρους του JIP-test για το στέλεχος S264K. Άρα μελετώντας συγκριτικά 

τα αποτελέσματα για τα δύο στελέχη φαίνεται πιθανότατα πως η φαινόλη 

στοχεύει στη D1 υπομονάδα του PS II, χωρίς όμως να μπορούμε να είμαστε 

απόλυτα βέβαιοι.  
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Από τις μετρήσεις της υγρής χρωματογραφίας φαίνεται πως η πιο 

αποτελεσματική απομάκρυνση της φαινόλης από το μέσο καλλιέργειας 

επιτυγχάνεται στο χειρισμό [HOAc (l)] και αυτή δεν ξεπερνάει το 30% της 

αρχικής συγκέντρωσης. 

 

 

. Πάντως συγκριτικά με το CC125 φαίνεται πως το S264K δεν μπορεί 

να αποικοδομήσει με ίδια αποτελεσματικότητα τη φαινόλη και γι αυτό όπως 

φαίνεται η ποσότητα φαινόλης ανά κυτταρικό όγκο που μπορεί να 

αποικοδομήσει είναι πολύ μικρότερη. 

Στο διάγραμμα της εικόνας 39 παρουσιάζονται συγκριτικά οι μετρήσεις 

αποικοδόμησης της φαινόλης  όλων των παραπάνω πειραμάτων. 

Συμπερασματικά λοιπόν προκύπτει πως η πιο αποτελεσματική 

αποικοδόμηση της φαινόλης πραγματοποιείται από ελεύθερα κύτταρα του 

στελέχους CC-125 κάτω από συνθήκες απουσίας εναλλακτικής πηγής 

άνθρακα τόσο στο φώς (>50μmol/mL PCV) όσο και στο σκοτάδι 

(>200μmol/mL PCV).  

 

Εικόνα 38. Βιοαποικοδόμηση φαινόλης (0,15 mM) ανά καλλιέργεια και ανά 
κυτταρικό όγκο (PCV) του μικροφύκους Chlamydomonas Reinhardtii S264K 

στους τέσσερις διαφορετικούς πειραματικούς χειρισμούς. 
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Κλείνοντας αυτή την παράγραφο πρέπει να αναφερθεί ότι ελέγχθηκε 

και η περίπτωση φωτοχημικής αποικοδόμησης της φαινόλης. Στη διεθνή 

βιβλιογραφία σημειώνεται πως η φαινόλη κάτω από συγκεκριμένα μήκη 

κύματος μπορεί να υποστεί αποικοδόμηση φωτοχημικά, εξαιτίας της 

δημιουργίας ελεύθερων ριζών υδροξυλίου και υπεροξειδίων.139 Επίσης σε μία 

άλλη μελέτη140 αποδείχθηκε ότι το φως επηρεάζει τη συσσώρευση της 

φαινόλης από τα μικροφύκη μέσω μιας φωτολυτικής διαδικασίας. Γι αυτό το 

λόγο πραγματοποιήθηκαν πειράματα κάτω υπό τις ίδιες συνθήκες με εκείνα 

όπου παρατηρήθηκαν επιτυχή αποτελέσματα αποικοδόμησης, αυτή τη φορά 

απουσία μικροφυκών και δεν καταγράφηκε κάποια μείωση στην ποσότητα της 

φαινόλης στο μέσο καλλιέργειας. Άρα λοιπόν η διάσπαση της φαινόλης είναι 

μία διαδικασία η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά από το 

μικροοργανισμό μας. 

 

 

 

Εικόνα 39. Βιοαποικοδόμηση φαινόλης (0,15 mM) ανά κυτταρικό όγκο (PCV) του 
μικροφύκους Chlamydomonas Reinhardtii στα τρία διαφορετικά πειράματα σε 

όλους τους διαφορετικούς πειραματικούς χειρισμούς. 
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3.4 Μελέτη βιοαποικοδόμησης μονοϋποκατεστημένων χλωροφαινολών 

 

 Εφόσον στο παραπάνω μέρος μελετήθηκε η αποικοδόμηση της 

φαινόλης και βρέθηκε πως το μικροφύκος Chlamydomonas reinhardtii CC-

125 μπορεί να αποικοδομήσει αποτελεσματικά την ξενοβιοτική ουσία, 

επόμενο βήμα ήταν να μελετήσουμε τη βιοαποικοδόμηση των 

μονοϋποκατεστημένων χλωροφαινολών. Αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε 

τους ίδιους χειρισμούς με το παραπάνω μέρος. Η προσθήκη ενός ακόμα 

υποκαταστάτη στον αρωματικό δακτύλιο αυξάνει ακόμα περισσότερο την 

τοξικότητα της ένωσης. Όπως και στο παραπάνω μέρος μελετήθηκε η 

ανθεκτικότητα του στελέχους υπό την παρουσία χλωροφαινολών 

(συγκέντρωσης 0,15mM) με βάση την ανάπτυξη του μικροοργανισμού, τη 

λειτουργία του φωτοσυνθετικού μηχανισμού του όπως επίσης μετρήθηκε και η 

ικανότητα βιοαποικοδόμησής τους από αυτό.  

 Από τα δεδομένα ανάπτυξης φαίνεται μία διαφοροποίηση στην 

ανάπτυξη του μικροοργανισμού ανάλογα με το χειρισμό. Στην περίπτωση 

ύπαρξης εξωγενούς πηγής άνθρακα και την παρουσία φωτός δεν υπάρχουν 

σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις καλλιέργειες- μάρτυρες.  Μεγάλη 

διαφοροποίηση υπάρχει στον [limit C (l)] χειρισμό όπου παρουσία 3-

χλωροφαινόλης στο μέσο καλλιέργειας το μικροφύκος φαίνεται να 

αναπτύσσεται πολύ περισσότερο από το μάρτυρα ενώ όταν στο μέσο υπάρχει 

η 2- ή η 4-χλωροφαινόλη ακολουθείται η τάση της καλλιέργειας- μάρτυρα. 

Ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα παρατηρούνται στον [HOAc (d)] χειρισμό 

όπου η παρουσία της 3-χλωροφαινόλης έχει παρεμποδιστική δράση ως προς 

την ανάπτυξη του μικροοργανισμού, σε αντίθεση με τις άλλες δύο 

χλωροφαινόλες όπου ο κυτταρικός όγκος ξεπερνάει την καλλιέργεια- 

μάρτυρα. Όσο αφορά τον [limit C (d)] χειρισμό φαίνεται πως η meta- 

υποκατεστημένη ένωση εμφανίζεται για άλλη μια φορά ανασταλτικός 

παράγοντας στην ανάπτυξη του μικροφύκους με αποτέλεσμα τη μείωση της 

κυτταρικής συγκέντρωσης, ενώ στις καλλιέργειες που περιέχουν τις άλλες δύο 

ενώσεις ακολουθείται γενικά η ίδια τάση με την καλλιέργεια- μάρτυρα.  
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Εικόνα 40. Κινητική ανάπτυξης του μικροφύκους Chlamydomonas Reinhardtii CC-125 
παρουσία 0,15 mM μονοϋποκατεστημένων χλωροφαινολών στους τέσσερις 

διαφορετικούς πειραματικούς χειρισμούς. 

 

 

Οι Papazi and Kotzabasis (2007)57 παρατήρησαν πως 

αλογονοφαινόλες που είναι υποκατεστημένες στη meta θέση είχαν εμφανίσει 

πολύ μεγαλύτερη τοξικότητα από αυτές που ήταν στις ortho και para θέσεις.  

 Από τις μετρήσεις επαγωγικού φθορισμού φαίνεται πως ακολουθείται 

διαφορετική επίδραση των χλωροφαινολών στο φωτοσυνθετικό μηχανισμό 

του μικροφύκους στους δύο διαφορετικούς χειρισμούς που έγιναν οι 

μετρήσεις (εικόνα 40). Στην περίπτωση παρουσίας εναλλακτικής πηγής 

άνθρακα στο μέσο καλλιέργειας παρατηρείται δεν φαίνονται μεγάλες 

διαφοροποιήσεις όσο αφορά τη μέγιστη αποδοτικότητα της φωτοσύνθεσης 

εκτός από την περίπτωση της 4-χλωροφαινόλης την 7η ημέρα εκτέλεσης του 

πειράματος, όπου εμφανίζει πολύ χαμηλότερη τιμή ο λόγος Fv/Fm. Βέβαια 

όπως φαίνεται η τυπική απόκλιση είναι μεγάλη σε αυτή τη μέτρηση και δεν 

μπορούμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι αν όντως αποκλίνει τόσο πολύ αυτή 
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η τιμή. Στην περίπτωση του χειρισμού [limit C (l)] φαίνεται πως η παρουσία 

της 2-χλωροφαινόλης και της 3-χλωροφαινόλης μειώνει τη φωτοσυνθετική 

ικανότητα του μικροφύκους. 

 

 

Εικόνα 41. Μεταβολή του λόγου Fv/Fmax (μέγιστη φωτοσυνθετική απόδοση) του 
μικροφύκους Chlamydomonas Reinhardtii CC-125 παρουσία 0,15mM 

μονοϋποκατεστημένων χλωροφαινολών στους δύο χειρισμούς στο φως (60-70 
μmol•m

-2
•s

-1
) κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του πειράματος. 

 

 Σε αυτά τα δεδομένα συμφωνούν και οι παράμετροι του JIP-test που μας 

πληροφορούν για τη δομή και λειτουργία του φωτοσυνθετικού μηχανισμού, 

που παρουσιάζονται στην εικόνα 42. 

 Από τις παραμέτρους φαίνονται σημάδια καταπόνησης του 

μικροφύκους στον [limit C(l)] χειρισμό υπό την παρουσία της ortho και meta 

φαινολικής ένωσης με αύξηση της λειτουργικής φωτοσυνθετικής κεραίας, 

αύξηση της ενέργειας που διαχέεται υπό μορφή θερμότητας και μείωση των 

ενεργών κέντρων φωτοσυνθετικής αντίδρασης. Τα δεδομένα αυτά 

συμφωνούν με συνθήκες αβιοτικής καταπόνησης που έχουν παρατηρηθεί στη 

διεθνή βιβλιογραφία141,142,143, γεγονός που δείχνει την ‘’τοξική’’ επίδραση 

αυτών των ενώσεων στο μικροφύκος. Στο χειρισμό [HOAc (l)] αυτές οι 

μεταβολές δεν είναι τόσο έντονες, παρά μόνο υπό την παρουσία της para 

φαινολικής ένωσης, οι μετρήσεις της οποίας όπως προαναφέρθηκε 

εμφανίζουν μεγάλες τυπικές αποκλίσεις. Ο λόγος που δεν υπάρχουν τόσο 

μεγάλες διαφορές σε αυτό το χειρισμό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι το 
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μικροφύκος μπορεί να αντλήσει ενέργεια από το οξικό οξύ που υπάρχει στο 

μέσο καλλιέργειας που  

 

αποτελεί την ‘’εύκολη’’ πηγή άνθρακα προκειμένου να καλύψει τις ενεργειακές 

του απαιτήσεις. 

 Από τις μετρήσεις τις βιοαποικοδόμησης φαίνεται πως το μικροφύκος 

έχει τη δυνατότητα να αποικοδομήσει χλωροφαινόλες και στους τέσσερις 

χειρισμούς, εκτός από την 4-χλωροφαινόλη στους χειρισμούς [limit C(l)] και 

[HOAc (d)] και εκτός από τη 3-χλωροφαινόλη στο χειρισμό [limit C(d)]. Τα 

μεγαλύτερα ποσοστά αποικοδόμησης επιτυγχάνονται στην περίπτωση που 

στο θρεπτικό μέσο υπάρχει εναλλακτική πηγή άνθρακα ([HOAc (l)]). Το 

αξιοσημείωτο είναι ότι στο χειρισμό [HOAc (l)] εμφανίζονται περίπου τα ίδια 

ποσοστά αποικοδόμησης και των τριών φαινολικών ενώσεων, αποτέλεσμα 

που φαίνεται λογικό αν συγκριθεί με αυτά της ανάπτυξης και των μετρήσεων 

Εικόνα 42. Παράμετροι του JIP-test την 7η ημέρα διεξαγωγής του πειράματος, που 
αφορούν τη μοριακή δομή και λειτουργία του φωτοσυνθετικού μηχανισμού του 

μικροφύκους Chlamydomonas Reinhardtii CC-125 παρουσία 0,15 mM , 
μονοϋποκατεστημένων χλωροφαινολών στους δύο χειρισμούς στο φως (60-70 
μmol•m

-2
•s

-1
). Fv/Fm: φωτοσυνθετική απόδοση, ABS/RC: μέγεθος λειτουργικής 

φωτοσυλλεκτικής κεραίας, DIo/RC: ενέργεια που διαχέεται με τη μορφή θερμότητας 
ανά ενεργό κέντρο αντίδρασης, RC/CSo: πυκνότητα ενεργών κέντρων αντίδρασης. 
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επαγωγικού φθορισμού, όπου δεν φαίνεται να υπάρχει τοξικότητα των 

φαινολικών ενώσεων. Σαφώς όμως κανείς δεν μπορεί να πει πως οι 

μονοϋποκατεστημένες χλωροφαινόλες δεν είναι προκαλούν συνθήκες stress 

για το μικροφύκος διότι όταν απουσιάζει εναλλακτική πηγή άνθρακα από το 

μέσο καλλιέργειας φαίνονται σημάδια καταπόνησης του φωτοσυνθετικού 

μηχανισμού με τη σειρά meta> ortho> para. Άρα λοιπόν στο χειρισμό [HOAc 

(l)] μπορεί κάποιος να πει πως δεν είναι τόσο εμφανής η επίδραση διότι το 

μικροφύκος βρίσκει έναν ‘’εύκολο τρόπο’’ να αντλήσει ενέργεια και να φέρει εις 

πέρας τη διαδικασία της  

 

 

αποικοδόμησης των ξενοβιοτικών ουσιών. Μια άλλη παρατήρηση είναι ότι στο 

χειρισμό [limit C (l)] δεν αποικοδομείται καθόλου η 4-χλωροφαινόλη. Αν αυτό 

έρθει σε συσχετισμό με τα αποτελέσματα των μετρήσεων επαγωγικού 

φθορισμού βλέπουμε πως η παρουσία της para ένωσης σε αυτό το χειρισμό 

δεν έχει προκαλεί καμία απολύτως μεταβολή στο φωτοσυνθετικό μηχανισμό 

του μικροφύκους, και άρα φαινομενικά η παρουσία της δεν είναι καθόλου 

‘’ενοχλητική’’ για το μικροοργανισμό. Αντίθετα οι άλλες δύο ενώσεις 

εμφανίζουν μία παρεμποδιστική τάση όπως φαίνεται από τα δεδομένα των 

μετρήσεων αυτών, άρα το μικροφύκος μπαίνει στη διαδικασία να τις 

αποικοδομήσει. Επιπλέον οι Papazi & Kotzabasis (2007)57, από μελέτες 

βιοαποικοδόμησης αλογονοφαινολών, παρατήρησαν ότι όσο επιτυγχάνεται 

Εικόνα 43. Βιοαποικοδόμηση μονοϋποκατεστημένων χλωροφαινλολών (0,15 mM) ανά 
καλλιέργεια και ανά κυτταρικό όγκο (PCV) του μικροφύκους Chlamydomonas 
Reinhardtii CC-125 στους τέσσερις διαφορετικούς πειραματικούς χειρισμούς. 
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μεγαλύτερη βιοαποικοδόμηση, τόσο μειώνεται η φωτοσυνθετική ικανότητα του 

μικροοργανισμού, γεγονός που επιβεβαιώνει τα αποτελέσματά μας, χωρίς 

όμως να είμαστε σε θέση να το εξηγήσουμε παραπάνω. Όσο αφορά την 

διαφορά ανάμεσα στο ποσοστό αποικοδόμησης της 2-χλωροφαινόλης και της 

3-χλωροφαινόλης σε αυτό τον χειρισμό, η εξήγηση μπορεί να δοθεί αν 

ληφθούν υπόψη ενεργειακά δεδομένα. Από υπολογισμούς της ενέργειας 

διάσπασης χλωροφαινολών, οι Uchida & Okuwaki (2003) υπολόγισαν τις 

ενέργειες διάσπασης των ortho, meta και para χλωροφαινολών σε διάφορες 

θερμοκρασίες και σε συνθήκες που ταιριάζουν με τη δική μας περίπτωση 

περίπτωση ισχύει ότι ΔΗ298 (meta) > ΔΗ298 (para) > ΔΗ298 (ortho)144. Άρα σε 

συνδυασμό με όλα τα παραπάνω δεδομένα είναι φανερό γιατί επιτυγχάνεται 

μικρότερη βιοαποικοδόμηση της meta σε σχέση με την otho ένωση. Οι δικές 

μας παρατηρήσεις έρχονται σε αντίθεση με τις μετρήσεις των Lovell etal112 

όπου σημειώνουν ότι οι ortho και para δεσμοί των χλωροφαινολών είναι πιο 

επιδεκτικοί σε αποικοδόμηση σε σχέση με τους meta, όμως δεν δίνουν 

κάποια εξήγηση γι αυτό. Στα δικά μας αποτελέσματα φαίνεται ξεκάθαρα πως 

κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Όσο αφορά τα αποτελέσματα της αποικοδόμησης στο 

σκοτάδι, φαίνεται πως στο χειρισμό [limit C (d)] εμφανίζεται αποικοδόμηση 

της 2- και της 4-χλωροφαινόλης ενώ δεν λαμβάνει χώρα αυτή η διαδικασία 

στην 3-χλωροφαινόλη. Αν λάβουμε υπόψη μας και τα δεδομένα ανάπτυξης 

παρατηρούμε πως η meta- υποκατεστημένη ένωση έχει παρεμποδιστικό ρόλο 

στην ανάπτυξη του μικροοργανισμού.  Άρα φαίνεται πως στην περίπτωση 

όπου επικρατούν σκοτεινές συνθήκες η παρεμποδιστική τάση στην ανάπτυξη 

του μικροοργανισμού επιδρά σημαντικά στην ικανότητα βιοαποικοδόμησης. 

Στο χειρισμό [HOAc (d)] δεν αποικοδομείται καθόλου η 4-χλωροφαινόλη. Αυτό 

το αποτέλεσμα δεν μπορεί να εξηγηθεί λογικά με βάση την καμπύλη 

ανάπτυξης του μικροφύκους διότι δεν υπάρχει καμία παρεμπόδιση στην 

ανάπτυξή του και ακολουθεί την καμπύλη της 2-χλωροφαινόλης όπου 

ξεπερνάει αυτή της καλλιέργειας- μάρτυρα. Αντίθετα η 3-χλωροφαινολή 

φαίνεται να υπόκειται σε βιοαποικοδόμηση από το μικροφύκος παρόλο που 

εκδηλώνεται έντονη παρεμπόδιση στην ανάπτυξή του. Η τελευταία 

παρατήρηση μπορεί όμως να εξηγηθεί διότι το μικροφύκος σε αυτή την 

περίπτωση έχει εναλλακτική πηγή άνθρακα από την οποία μπορεί να 

αντλήσει ενέργεια και να επιτελέσει την βιοαποικοδόμηση και προσπαθεί να 
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αποτοξικοποιήσει το περιβάλλον στο οποίο ζει. Παρατηρείται λοιπόν ότι 

ανάλογα με τις συνθήκες καλλιέργειας διαφορετική συμπεριφορά στο 

μικροφύκος. Έτσι φαίνεται πως ο μικροοργανισμός επιλέγει με κάποιο τρόπο 

πού και πότε θα «επενδύσει» την ενέργεια που διαθέτει ανάλογα κάθε φορά 

με τις ανάγκες του, δηλαδή έχει να επιλέξει ανάμεσα στην ανάπτυξη και τη 

βιοδιάσπαση και είναι εκπληκτικό πως επιλύει ισοζύγια ενέργειας και επιλέγει 

πάντα την πιο προσοδοφόρα κίνηση για αυτό, παρατήρηση που έχει 

σημειωθεί και στη βιβλιογραφία145. Τα αποτελέσματά μας καταρρίπτουν και 

τους ισχυρισμούς του Newsted (2003), ο οποίος ανέφερε ότι ο λόγος της 

απουσίας βιοαποικοδόμησης στο σκοτάδι είναι αποτέλεσμα της μειωμένης 

ανάπτυξης και του μειωμένου μεταβολισμού. Από τα αποτελέσματά μας 

φαίνεται πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει διότι παρόλη τη μειωμένη ανάπτυξη του 

μικροφύκους επιτυγχάνεται αποικοδόμηση. Βέβαια όταν η αποικοδόμηση 

αναχθεί ανά κυτταρικό όγκο, είναι εμφανές πως τόσο στους δύο χειρισμούς 

στο σκοτάδι όσο και στον [limit C(l)] επιτυγχάνεται πολύ υψηλότερη 

βιοαποικοδόμηση (όπου αυτή υπάρχει) ανά μονάδα κυτταρικού όγκου σε 

σχέση με τον [HOAc (l)] χειρισμό όπου το μικροφύκος αναπτύσσεται πολύ. 

Άρα η βιοαποικοδόμηση της κάθε ουσίας απαιτεί ένα συγκεκριμένο σύνολο 

συνθηκών, κατάλληλων για το μικροοργανισμό όπως φάνηκε και από τις 

μελέτες αποικοδόμησης της φαινόλης στο παραπάνω μέρος.  

Εν κατακλείδι, φαίνεται πως η καλύτερη αποικοδόμηση επιτυγχάνεται 

στον χειρισμό [HOAc (l)], και πιθανότατα η διαδικασία λαμβάνει χώρα 

συμμεταβολικά διότι παρατηρείται πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη του 

μικροφύκους σε σχέση με τους άλλους χειρισμούς- γεγονός που υποδηλώνει 

τη χρήση του οξικού οξέως ως πηγή ενέργειας-, αλλά όταν η 

βιοαποικοδόμηση αναχθεί ανά κυτταρικό όγκο φαίνεται πως αυτό δεν ισχύει. 

Είναι σαν ένα νόμισμα που έχει δύο όψεις, δηλαδή αν θέλουμε να δούμε την 

αποτελεσματικότητα της αποικοδόμησης στο σύνολό της τότε ο [HOAc (l)] 

χειρισμός είναι πιο αποτελεσματικός γιατί μέσω αυτού επιτυγχάνεται 

αποτελεσματικότερη απομάκρυνση των χλωροφαινολών από το μέσο 

καλλιέργειας. Αν όμως ανάγουμε τα αποτελέσματα, θα δούμε πως στους 

άλλους χειρισμούς επιτυγχάνεται σημαντικότερη αποικοδόμηση (όπου αυτή 

υπάρχει) ανά κυτταρικό όγκο διότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλο ποσοστό 

ανάπτυξης των μικροφυκών της καλλιέργειας.  
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3.5 Μελέτη βιοαποικοδόμησης para- μονοϋποκατεστημένων 

αλογονοφαινολών. 

 Στο παραπάνω μέρος αποδείχθηκε ότι μπορεί να επιτευχθεί 

αποικοδόμηση των μονοϋποκατεστημένων χλωροφαινολών από το 

μικροφύκος Chlamydomonas reinhardtii CC-125 και μελετήθηκε πως η θέση 

του αλογόνου μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα αποικοδόμησης της ουσίας. 

Επόμενο βήμα ήταν να μελετηθεί πως το μέγεθος του δεύτερου 

υποκαταστάτη του δακτυλίου επηρεάζει την ικανότητα βιοαποικοδόμησης. 

Έτσι αποφασίσαμε να μελετήσουμε την σειρά των para- 

μονοϋποκατεστημένων αλογονοφαινολών (4-χλωροφαινόλη, 4-

βρωμοφαινόλη και 4-ιωδοφαινόλη). Τα πειράματα εκτελέστηκαν κάτω από τις 

ίδιες συνθήκες με τα παραπάνω ενώ πραγματοποιήθηκαν οι ίδιες μετρήσεις.  

 Από τις καμπύλες ανάπτυξης φαίνεται πως η παρουσία των para- 

υποκατεστημένων αλογονοφαινολών δεν παρεμποδίζει καθόλου την 

ανάπτυξη του μικροφύκους σε σύγκριση με την καλλιέργεια- μάρτυρα (εικόνα 

44).  

Όπως φαίνεται στον [HOAc (l)] χειρισμό η τελική κυτταρική 

συγκέντρωση της καλλιέργειας η οποία περιέχει την 4-ιωδοφαινόλη είναι πολύ 

μεγαλύτερη από αυτή της καλλιέργειας- μάρτυρα και των άλλων δύο 

αλογονοφαινολών. Παρόμοια συμπεριφορά ακολουθείται και στον [limit C (d)] 

χειρισμό. Στους άλλους δύο χειρισμούς οι διαφορές δεν είναι τόσο έντονες 

αλλά παρόλα αυτά οι τιμές της τελικής κυτταρικής συγκέντρωσης είναι 

υψηλότερες από αυτές της καλλιέργειας- μάρτυρα. 

 Από τα διαγράμματα μεταβολής του επαγόμενου φθορισμού 

παρατηρείται διαφορετική επίδραση των αλογονοοφαινολών στο 

φωτοσυνθετικό μηχανισμό του μικροφύκους στους δύο διαφορετικούς 

χειρισμούς που έγιναν οι μετρήσεις. Στο χειρισμό [HOAc (l)] φαίνεται μεγάλη 

μείωση στον επαγωγικό στην καλλιέργεια που περιέχει την 4-ιωδοφαινόλη 

μετά την τέταρτη ημέρα εκτέλεσης του πειράματος. Ο λόγος Fv/Fm μειώνεται 

πάρα πολύ σε σχέση με  
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τις άλλες καλλιέργειες. Αντίθετα στον χειρισμό [limit C (l)] φαίνεται πως η 

επίδραση των ενώσεων αυτών δεν έχουν ανασταλτικό ρόλο για τη λειτουργία 

του φωτοσυνθετικού μηχανισμού του μικροφύκους.   

Από τα αποτελέσματα του JIP-test επιβεβαιώνεται πως στον [HOAc (l)] 

χειρισμό η παρεμπόδιση της 4-ιωδοφαινόλης είναι πιο έντονη, σε σχέση με τις 

άλλες φαινολικές ενώσεις, στο μικροφύκος και αυτό φαίνεται από τα σημάδια 

αβιοτικής καταπόνησης που εμφανίζονται (μεγάλη αύξηση της λειτουργικής 

φωτοσυνθετικής κεραίας, αύξηση της ενέργειας που διαχέεται υπό μορφή 

θερμότητας και μείωση των ενεργών κέντρων αντίδρασης. Αυτή η 

παρεμποδιστική δράση δεν είναι φανερή στον χειρισμό [limit C (l)] όπου όλες 

οι παράμετροι παίρνουν παρόμοιες τιμές με αυτές των control καλλιεργειών 

(αν λάβουμε υπόψη μας και τις τυπικές αποκλίσεις).  

Εικόνα 44. Κινητική ανάπτυξης του μικροφύκους Chlamydomonas Reinhardtii CC-125 
παρουσία 0,15 mM para- μονοϋποκατεστημένων αλογονοοφαινολών στους τέσσερις 

διαφορετικούς πειραματικούς χειρισμούς. 
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Εικόνα 45. Μεταβολή του λόγου Fv/Fmax (μέγιστη φωτοσυνθετική απόδοση) του 
μικροφύκους Chlamydomonas Reinhardtii CC-125 παρουσία 0,15mM para- 

μονοϋποκατεστημένων αλογονοφαινολών στους δύο χειρισμούς στο φως (60-70 
μmol•m

-2
•s

-1
) κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του πειράματος. 

Εικόνα 46. Παράμετροι του JIP-test την 7η ημέρα διεξαγωγής του πειράματος, που 
αφορούν τη μοριακή δομή και λειτουργία του φωτοσυνθετικού μηχανισμού του 

μικροφύκους Chlamydomonas Reinhardtii CC-125 παρουσία 0,15 mM , 
μονοϋποκατεστημένων χλωροφαινολών στους δύο χειρισμούς στο φως (60-70 μmol•m

-

2
•s

-1
). Fv/Fm: φωτοσυνθετική απόδοση, ABS/RC: μέγεθος λειτουργικής φωτοσυλλεκτικής 

κεραίας, DIo/RC: ενέργεια που διαχέεται με τη μορφή θερμότητας ανά ενεργό κέντρο 
αντίδρασης, RC/CSo: πυκνότητα ενεργών κέντρων αντίδρασης. 
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Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε πως δεν μπορούμε να είμαστε 

απόλυτοι για τον λόγο που εμφανίζεται αυτή η μεγάλη διαφοροποίηση στην 

περίπτωση της 4-ιωδοφαινόλης διότι αυτή η μεγάλη αλλαγή στη μέγιστη 

φωτοσυνθετική απόδοση μπορεί να οφείλεται και σε κάποιον εξωγενή 

παράγοντα.  

 

Από τις μετρήσεις τις HPLC είναι φανερό πως η 4-ιωδοφαινόλη μπορεί 

να αποικοδομηθεί σε όλους τους χειρισμούς. Έπειτα στη σειρά 

αποικοδόμησης ακολουθεί η 4-βρωμοφαινόλη και τέλος στη σειρά ακολουθεί 

η 4-χλωροφαινόλη η οποία δεν αποικοδομείται καθόλου στους χειρισμούς 

[limit C (l)] και [HOAc (d)]. Φαίνεται λοιπόν πως υπάρχει ένας καθοριστικός 

παράγοντας ο οποίος παίζει ρόλο στην βιοαποικοδομητική ικανότητα του 

μικροφύκους όσο αφορά τη σειρά αποικοδόμησης των para-

αλογονοφαινολών. Αυτός έχει να κάνει με τη φύση του αλογόνου του 

δακτυλίου.  

  

Από τον  πίνακα 5146 φαίνονται οι ενέργειες δεσμών άνθρακα με το 

αντίστοιχο αλογόνο όπως επίσης και οι ιοντικές ακτίνες των στοιχείων αυτών.  

 

 

 

 

Εικόνα 47. Βιοαποικοδόμηση para- μονοϋποκατεστημένων αλογονοφαινολών (0,15 mM) 
ανά καλλιέργεια και ανά κυτταρικό όγκο (PCV) του μικροφύκους Chlamydomonas 

Reinhardtii CC-125 στους τέσσερις διαφορετικούς πειραματικούς χειρισμούς. 
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Αλογόνο (Χ) Ατομικό Βάρος  
(amu) 

Ιοντική ακτίνα  Χ- 
(pm) 

Ενέργεια δεσμού C-X 
(kJ/mol) 

Χλώριο (Cl) 35,45 181 327 
Βρώμιο (Br) 79,90 195 285 

Ιώδιο (Ι) 126,90 216 213 

Πίνακας 5. Ενέργειες δεσμών C-X (Χ: Cl, Br, I) και ιοντικές ακτίνες του ιόντος X
-
 και 

ατομικά βάρη των Χ. 

 

Όπως είναι ξεκάθαρο η διαφορά μεταξύ αυτών των ενεργειών δεσμών 

αλλά και των ιοντικών ακτίνων παίζει σημαντικό ρόλο στη βιοαποικοδομητική 

ικανότητα των αλογονοφαινολών. Απαιτείται πολύ μεγαλύτερη ενέργεια για να 

γίνει διάσπαση ενός δεσμού C-Cl από το να γίνει διάσπαση ενός δεσμού C-I. 

Αν ανατρέξουμε στη βιβλιογραφία υπάρχουν δύο προτεινόμενοι μηχανισμοί 

για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η βιοαποικοδόμηση των 

αλογονοφαινολών. Ο πρώτος ορίζει ότι πρώτα γίνεται η απόσπαση του 

αλογόνου με τη χρήση εξειδικευμένων ενζύμων που ονομάζονται 

αφαλογονάσες, και έπειτα πραγματοποιείται η σχάση του φαινολικού 

δακτυλίου147,148,149. Η δεύτερη θεωρία υποστηρίζει ότι πρώτα γίνεται η σχάση 

του δακτυλίου και έπειτα η απόσπαση του αλογόνου150,151. Τα δικά μας 

αποτελέσματα φαίνεται να συμφωνούν με την πρώτη θεωρία διότι στους 

χειρισμούς [HOAc (l)], [limit C (l)]  και [HOAc (d)] παρατηρούμε πως η η 

διαβάθμιση αποικοδόμησης είναι χλώρο< βρώμο< ίωδο. Άρα το ποσοστό 

απομάκρυνσης των αλογονοφαινολών φαίνεται πως εξαρτάται από το 

μέγεθος του υποκαταστάτη. Αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι στους [limit C 

(l)] και [HOAc (d)] χειρισμούς δεν παρατηρείται καμία αποικοδόμηση της 4-

χλωροφαινόλης. Εάν ίσχυε η δεύτερη θεωρία θα έπρεπε όλες οι 

αλογονοφαινόλες να έχουν ένα ελάχιστο αποικοδόμησης, το οποίο θα 

διαφοροποιούνταν μεταξύ των αλογόνων στο δεύτερο βήμα που θα συνέβαινε 

η απομάκρυνση του αλογόνου. Για να πραγματοποιηθεί η απόσπαση του 

αλογόνου πρέπει να βρει το μικροφύκος εναλλακτική πηγή ενέργειας. Αυτή 

φαίνεται να την αντλεί είτε από το οξικό οξύ στους χειρισμους [HOAc] διότι απ’ 

ότι φαίνεται η φωτοσυνθετική του ικανότητα έχει μειωθεί στο ελάχιστο είτε 

αποκλειστικά από τη φωτοσύνθεση στο χειρισμό [limit C (l)]. Στον χειρισμό 

[limit C (d)] όπου δεν υπάρχει καμμία εναλλακτική πηγή ενέργειας φαίνεται 

πως το μικροφύκος μπαίνει στη διαδικασία να αποικοδομήσει και τις τρεις 

ουσίες γεγονός το οποίο δεν μπορέσαμε να εξηγήσουμε γιατί συμβαίνει 
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κοιτώντας τη βιβλιογραφία. Πάντως αν συγκρίνουμε τα διαγράμματα 

ανάπτυξης και αποικοδόμησης σε αυτό το χειρισμό θα παρατηρήσουμε ότι 

στην καλλιέργεια που περιέχει την 4-ιωδοφαινόλη το μικροφύκος έχει τη 

δυνατότητα να αναπτυχθεί, ενώ σε αυτές που περιέχουν την 4-χλωροφαινόλη 

και την 4-ιωδοφαινόλη δεν εμφανίζεται ανάπτυξη του μικροοργανισμού. Σε 

αυτή την περίπτωση φαίνεται πως το μικροφύκος επιλέγει τη διάσπαση των 

ενώσεων αυτών σε σχέση με την ανάπτυξη και αυτό φαίνεται αποδοτικό στην 

περίπτωση της 4-ιωδοφαινόλης που όχι μόνο καταφέρνει και τη διασπά 

αποτελεσματικά αλλά είναι σε θέση και να αναπτυχθεί από τα ενεργειακά 

οφέλη που έχει από αυτή τη διαδικασία. Όσο αφορά τις 4-χλωρο και 4-βρωμο 

φαινολιές ενώσεις, σε αυτή την περίπτωση φαίνεται πως το μικροφύκος 

δαπανεί μεγαλύτερα ποσά ενέργειας για να διασπάσει τους ρύπους και 

ταυτόχρονα δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Το μεγάλο σφάλμα στο ποσοστό 

αποικοδόμησης της 4-χλωροφαινόλης σε αυτό το χειρισμό δεν μας επιτρέπει 

να βγάλουμε σαφή συμπεράσματα, αλλά αν δούμε και τις καμπύλες 

ανάπτυξης τότε πιθανότατα αναμένουμε αυτές οι δύο ενώσεις να έχουν 

παρόμοια ποσοστά διάσπασης με βάση τη γενικότερη συμπεριφορά του 

μικροφύκους.  

Συμπερασματικά λοιπόν φαίνεται πως το μέγεθος του υποκαταστάτη 

επηρεάζει σημαντικά την ικανότητα αποικοδόμησης των para- 

αλογονοφαινολών. Έτσι οι  4-ιωδοφαινόλη αποικοδομείται πιο 

αποτελεσματικά από την 4-βρωμοφαινόλη ενώ η 4-χλωροφαινόλη εμφανίζει 

τα πιο μικρά ποσοστά αποικοδόμησης. Για άλλη μία φορά παρουσιάστηκε 

πως ο μικροοργανισμός μπορεί να αποικοδομήσει τις αλογονοφαινόλες σε 

όλους τους χειρισμούς και φαίνεται πως σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιεί 

τη βιοαποικοδόμηση για να επιβιώσει. Φαίνεται πως επιτυγχάνει 

αξιοσημείωτα μεγάλη αποικοδόμηση ανά κυτταρικό όγκο στον [limit C(l)] 

χειρισμό, παρόμοια με την οποία δεν έχει σημειωθεί στη διεθνή βιβλιογραφία. 

Έτσι λοιπόν ιδιαίτερα σε αυτό το χειρισμό φαίνεται πως από τη διάσπαση των 

ξενοβιοτικών ουσιών έχει διπλό όφελος. Από τη μία αποτοξικοποιεί εν μέρει 

τον περιβάλλοντα χώρο του και από την άλλη αντλεί άνθρακα, τον οποίο δεν 

μπορεί να αντλήσει με άλλο τρόπο. Άρα φαίνεται πάλι πως λειτουργεί 

ξεκάθαρα με τη στρατηγική την οποία θα το βοηθήσει να επιβιώσει.  

 



87 

 

3.6 Επίδραση φαινομένων επαγωγής και συντονισμού του 

υποκαταστάτη του φαινολικού δακτυλίου στη βιοαποικοδομησιμότητά 

του.  

 Στο παραπάνω κομμάτι της παρούσας εργασίας είδαμε πως το είδος 

του υποκαταστάτη παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αποικοδόμησης των 

αρωματικών ενώσεων. Είδαμε πως η θέση του υποκαταστάτη δεν 

διαδραματίζει τόσο σημαντικό ρόλο όσο το είδος διότι υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις ως προς τις συνθήκες. Για να ολοκληρώσουμε τη μελέτη μας 

έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας ακόμα έναν παράγοντα, τη φύση του 

υποκαταστάτη. Μέχρι τώρα μελετήθηκαν υποκαταστάτες της ομάδας των 

αλογόνων και οι διαφορές που είχαν μεταξύ τους ήταν κυρίως ενεργειακές. Τι 

συμβαίνει όμως στην περίπτωση που υπάρχουν υποκαταστάτες οι οποίοι 

έχουν και άλλες διαφορές μεταξύ τους; 

 Από την Οργανική Χημεία είναι γνωστό ότι οι υποκαταστάτες οι οποίοι 

υπάρχουν σε έναν αρωματικό δακτύλιο  επηρεάζουν τη δραστικότητα του 

δακτυλίου, δηλαδή τον ενεργοποιούν (δηλαδή των καθιστούν περισσότερο 

δραστικό από το βενζόλιο) και μερικοί τον απενεργοποιούν (τον καθιστούν 

λίγοτερο δραστικό από το βενζόλιο) Επίσης επηρεάζουν τον 

προσανατολισμό της αντίδρασης (δηλαδή προσδιορίζει σε ποια θέση θα 

μπει ο δεύτερος υποκαταστάτης). Στην αντίδραση ηλεκτρονιόφιλης 

αρωματικής υποκατάστασης, η δραστικότητα και ο προσανατολισμός της 

ελέγχονται από τη συνδυασμένη επίδραση επαγωγικών φαινομένων και 

φαινομένων συντονισμού. Τα επαγωγικά φαινόμενα οφείλονται στην 

ηλεκτραρνητικότητα των ατόμων και στην επαγόμενη πολικότητα των δεσμών 

στις λειτουργικές ομάδες. Οι επιδράσεις που ασκούνται οδηγούν στην 

προσέλκυση ή στην προσφορά ηλεκτρονίων μέσω των δεσμών σ. Τα 

φαινόμενα συντονισμού οφείλονται στην αλληλεπικάλυψη ενός τροχιακού p 

του υποκαταστάτη με ένα τροχιακό p του αρωματικού δακτυλίου και έχουν ως 

αποτέλεσμα την προσέλκυση ή προσφορά ηλεκτρονίων μέσω δεσμών π. Άρα 

λοιπόν έπρεπε να απαντηθεί πως τα φαινόμενα επαγωγής και συντονισμού 

επηρεάζουν την ικανότητα αποικοδόμησης των φαινολικών ενώσεων. Από 

την Οργανική Χημεία γνωρίζουμε πως το υδροξείδιο (-ΟΗ) ως πρώτος 

υποκαταστάτης είναι ενεργοποιητής ortho και para κατεύθυνσης όντας 
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επαγωγικά ασθενής δέκτης ηλεκτρονίων και συντονιστικά ισχυρός δότης 

ηλεκτρονίων.   

 Για τη μελέτη μας αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε την 4-

μεθυλοφαινόλη (p-κρεσόλη) και την 4-νιτροφαινόλη. Όλα τα αποτελέσματα 

συγκρίθηκαν με αυτά της 4-ιωδοφαινόλης. Η επιλογή της 4-ιωδοφαινόλης σε 

σχέση με τις άλλες para-αλογονοφαινόλες έγινε διότι ελήφθησαν πολύ 

καλύτερα αποτελέσματα όσο αφορά την ικανότητα βιοαποικοδόμησής της 

από το μικροφύκος. Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει την επίδραση των 

υποκαταστατών που χρησιμοποιήθηκαν, στον αρωματικό δακτύλιο. 

 

Υποκαταστάτης Δραστικότητα Προσανατολισμός Επαγωγικό 

Φαινόμενο 

Φαινόμενο 

συντονισμού 

-NO2 απενεργοποίηση meta ισχυρός δέκτης 

ηλεκτρονίων   

ισχυρός δέκτης 

ηλεκτρονίων  

-CH3 ενεργοποίηση ortho, para ασθενής δότης 

ηλεκτρονίων 

κανένα 

-I απενεργοποίηση ortho, para ισχυρός δέκτης 

ηλεκτρονίων 

ασθενής δότης 

ηλεκτρονίων 

Πίνακας 6. Επίδραση υποκαταστατών στην ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση 

 

Από τα διαγράμματα ανάπτυξης φαίνεται μεγάλη διαφοροποίηση όσο 

αφορά τις καμπύλες ανάπτυξης του μικροφύκους υπό την παρουσία των 

ενώσεων αυτών. Φαίνεται πως η παρουσία της 4-νιτροφαινόλης έχει 

ανασταλτικό ρόλο στην ανάπτυξη του μικροφύκους σε σχέση με τις άλλες 

ενώσεις σε τρεις από τους τέσσερις χειρισμούς, με το φαινόμενο αυτό να 

εμφανίζεται έντονα στους χειρισμούς στο φως. Επίσης η 4-μεθυλοφαινόλη 

έχει ανασταλτικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη του μικροφύκους στον [HOAc 

(l)] χειρισμό (σε σχέση πάντα με την καλλιέργεια μάρτυρα). Στους χειρισμούς 

στο σκοτάδι φαίνεται να μην υπάρχουν τόσο έντονες ανασταλτικές επιπτώσεις 

στην ανάπτυξη του μικροφύκους. Σε όλους τους χειρισμούς παρατηρείται πως 

η παρουσία της 4-ιωδοφαινόλης δεν αναστέλλει καθόλου την ανάπτυξη του 

μικροφύκους (όπως αναφέρθηκε και σε παραπάνω κεφάλαιο) και η τελική 

κυτταρική συγκέντρωση ξεπερνάει αυτή της καλλιέργειας- μάρτυρα.  
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Εικόνα 48: Κινητική ανάπτυξης του μικροφύκους Chlamydomonas Reinhardtii CC-125 
παρουσία 0,15 mM para- μονοϋποκατεστημένων φαινολικών ενώσεων με διαφορετικά 
φαινόμενα επαγωγής και συντονισμού στους τέσσερις διαφορετικούς πειραματικούς 

χειρισμούς. 

  

 

Εικόνα 49. Μεταβολή του λόγου Fv/Fmax (μέγιστη φωτοσυνθετική απόδοση) του 
μικροφύκους Chlamydomonas Reinhardtii CC-125 παρουσία 0,15mM para- 

μονοϋποκατεστημένων φαινολικών ενώσεων με διαφορετικά φαινόμενα επαγωγής και 
συντονισμού στους δύο χειρισμούς στο φως (60-70 μmol•m

-2
•s

-1
) κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης του πειράματος. 

 



90 

 

Από τις μετρήσεις επαγωγικού φθορισμού καθίσταται εμφανής η 

αυξημένη τοξικότητα της 4-νιτροφαινόλης στο μικροφύκος με τον λόγο Fv/Fm 

να παίρνει πολύ χαμηλές τιμές και στους δύο χειρισμούς στο φως. Αυτό 

μπορεί να εξηγηθεί από τη βιβλιογραφία διότι νιτροφαινολικές ενώσεις 

χρησιμοποιούνται ως ζιζανιοκτόνα. Το fluorodifen αναστέλλει τη μη- κυκλική 

μεταφορά αλυσίδας ηλεκτρονίων152 ενώ το dinoseb είναι μεμβρανικός 

διαταράκτης κάνοντας uncoupling σε διάφορες μεμβρανικές διαδικασίες153.  

Αντίθετα η 4-μεθυλοφαινόλη δεν έχει καμία επίδραση στη 

φωτοσυνθετική ικανότητα του μικροφύκους και στους δύο χειρισμούς. Από 

την εφαρμογή του JIP-test επιβεβαιώνεται αυτή η έντονη επίδραση της 4-

νιτροφαινόλης στο φωτοσυνθετικό μηχανισμό του μικροφύκους [αυξημένη 

κεραία (ABS/RC), μειωμένη πυκνότητα ενεργών κέντρων (RC/CSo), αυξημένη 

διαχεόμενη ενέργεια με τη μορφή θερμότητας (DIo/RC) και μειωμένη μέγιστη 

φωτοσυνθετική απόδοση (Fv/Fm)], ενώ στο χειρισμό [limit C (l)] δεν ήταν 

δυνατό να υπολογιστούν αυτές οι παράμετροι.  

 Στον [HOAc (l)] χειρισμό φαίνεται πως οι επιπτώσεις της 4-

ιωδοφαινόλης είναι πιο έντονες από αυτές της ομόλογης νίτρο-ένωσης. Στον 

[limit C (l)] χειρισμό μπορούμε να μιλήσουμε ξεκάθαρα για τοξικότητα της 4-

νιτροφαινόλης , και αυτό οφείλεται καθαρά στη φύση της ένωσης αυτής, που 

όπως αναφέρθηκε ομόλογες ενώσεις χρησιμοποιούνται ως ζιζανιοκτόνα.  
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Έτσι σε αυτό το χειρισμό που το μικροφύκος έχει μόνο τη φωτοσύνθεση ως 

τρόπο να αντλήσει ενέργεια ώστε να διασπάσει το ρύπο φαίνεται πως η 

επίδραση του τελευταίου στο φωτοσυνθετικό μηχανισμό είναι πιο έντονη. 

Αυτή η τοξικότητα επιβεβαιώνεται και από τα δεδομένα της ανάπτυξης που 

παρουσιάστηκαν παραπάνω.  

 Όσο αφορά τη σύγκριση ανάμεσα στην 4-ιωδοφαινόλη και την 4-

μέθυλοφαινόλη φαίνεται πως η πρώτη εμφανίζει μεγαλύτερη αύξηση βιομάζας 

ενώ η δεύτερη εμφανίζει καλύτερη φωτοσυνθετική δραστηριότητα.  

 Σε αυτά τα δεδομένα φαίνεται να συνηγορούν και οι μετρήσεις 

βιοαποικοδόμησης που παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα. 

Εικόνα 50. Παράμετροι του JIP-test την 7η ημέρα διεξαγωγής του πειράματος, που 
αφορούν τη μοριακή δομή και λειτουργία του φωτοσυνθετικού μηχανισμού του 

μικροφύκους Chlamydomonas Reinhardtii CC-125 παρουσία 0,15mM para- 
μονοϋποκατεστημένων φαινολικών ενώσεων με διαφορετικά φαινόμενα επαγωγής 

και συντονισμού στους δύο χειρισμούς στο φως (60-70 μmol•m
-2

•s
-1

). Fv/Fm: 
φωτοσυνθετική απόδοση, ABS/RC: μέγεθος λειτουργικής φωτοσυλλεκτικής κεραίας, 

DIo/RC: ενέργεια που διαχέεται με τη μορφή θερμότητας ανά ενεργό κέντρο 
αντίδρασης, RC/CSo: πυκνότητα ενεργών κέντρων αντίδρασης. 
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Εικόνα 51. Βιοαποικοδόμηση para- μονοϋποκατεστημένων φαινολικών ενώσεων με 
διαφορετικά φαινόμενα επαγωγής και συντονισμού (0,15 mM) ανά καλλιέργεια και ανά 

κυτταρικό όγκο (PCV) του μικροφύκους Chlamydomonas Reinhardtii CC-125 στους 
τέσσερις διαφορετικούς πειραματικούς χειρισμούς. 

 

 

Όπως είναι λογικό η 4-νιτροφαινόλη εμφανίζει τα μικρότερα ποσοστά 

αποικοδόμησης. Έτσι είναι εμφανές πως η αυξημένη τοξικότητα της ένωσης 

είναι ανασταλτικός παράγοντας στην βιοαποικοδόμησή της από το μέσο 

καλλιέργειας και στο χειρισμό [limit C (l)] δεν αποικοδομείται καθόλου. Όσο 

αφορά συγκριτικά τη βιοαποικοδόμηση, σε όλους τους χειρισμούς πλην του 

[HOAc (l)] χειρισμό φαίνεται πως ακολουθείται η σειρά 4-μεθυλοφαινόλη> 4-

ιωδοφαινόλη> 4-νιτροφαινόλη. Στον [HOAc (l)] χειρισμό ακολουθείται η σειρά 

4-ιωδοφαινόλη> 4-μεθυλοφαινόλη> 4-νιτροφαινόλη. Αυτή η συμπεριφορά 

λοιπόν δεν είναι η αναμενόμενη όπως φαίνεται από τις ενέργειες διάσπασης 

δεσμών που ακολουθεί τη σειρά ΔΗ298(C-I)<ΔΗ298(C-N)<ΔΗ298(C-C)146. Αυτά 

τα δεδομένα συμφωνούν απόλυτα με τα υψηλότερα ποσοστά αποικοδόμησης 

της 4-ιωδοφαινόλης σε σχέση με την 4-νιτροφαινόλη. Πως όμως μπορεί να 

εξηγηθεί όμως η αυξημένη βιοαποικοδομητική ικανότητα της 4-

μεθυλοφαινόλης σε όλους τους χειρισμούς (εκτός από [HOAc (l)]); Για να 

απαντηθεί αυτό το ερώτημα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας (όπως έχουμε 

κάνει και στα παραπάνω μέρη) ότι οι κυτταρικές καλλιέργειες είναι ένα 

περίπλοκο σύστημα στο οποίο συνεισφέρουν πολλοί παράγοντες για να 

μπορέσουν τα κύτταρα να φέρουν εις πέρας τη διαδικασία της 

βιοαποικοδόμησης. Παρατηρούμε λοιπόν πως τα μεγαλύτερα ποσοστά 
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αποικοδόμησης της 4-μεθυλοφαινόλης επιτυγχάνονται σε συνθήκες απουσίας 

εναλλακτικής πηγής άνθρακα. Παρόμοια αποτελέσματα είχαμε καταγράψει και 

παραπάνω, στη μελέτη της φαινόλης. Μια σημαντική παράμετρος είναι ότι το 

μεθύλιο όταν αποσπαστεί από τον δακτύλιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

εναλλακτική πηγή άνθρακα για το μικροφύκος ενώ οι άλλοι υποκαταστάτες 

δεν μπορούν. Έτσι μπορεί η μεθυλοφαινόλη απαιτεί μεγαλύτερα ποσά 

ενέργειας αλλά αυτό καλύπτεται από την αμεσότερη χρήση του υποκαταστάτη 

ως εναλλακτική πηγή άνθρακα. Μάλιστα από τη βιβλιογραφία φαίνεται ότι η 

βιοαποικοδόμηση των μεθυλοφαινολών οδηγεί στο σχηματισμό μεθανόλης 

και έχει αποδειχτεί ότι η μεθανόλη μετατρέπεται σε CO2, ειδικά σε 

φωτοσυνθετικά φύκη, επάγοντας τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα154,155.  

Συμπερασματικά λοιπόν βλέπουμε πως όταν στον φαινολικό δακτύλιο 

υπάρχει ομάδα ισχυρός δέκτης ηλεκτρονίων η τοξικότητα της ένωσης 

αυξάνεται και η βιοαποικοδομητική ικανότητα του μικροφύκους μειώνεται. Άρα 

για αυτό το λόγο η 4-νιτροφαινόλη αποικοδομείται σε μικρότερο βαθμό. Τέλος 

ανάμεσα στη σύγκριση της 4-ιωδοφαινόλης και της 4-μεθυλοφαινόλης 

φαίνεται πως η 4-ιωδοφαινόλη αποικοδομείται περισσότερο μόνο σε έναν 

χειρισμό ([HOAc (l)]) ενώ στους άλλους αποικοδομείται πιο αποτελεσματικά η 

4-μεθυλοφαινόλη, για τους λόγους που εξηγήθηκαν παραπάνω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

4.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Παρακάτω δίνονται τα συγκεντρωτικά διαγράμματα αποικοδόμησης 

όλων των φαινολικών ενώσεων που μελετήθηκαν κάτω υπό όλες τις 

διαφορετικές συνθήκες για το μικροοργανισμό Chlamydomonas reinhardtii 

CC125 (εικόνα 52-54), και ένα χρωματικό διάγραμμα (εικόνα 55) όπου 

συνοψίζονται όλες οι παράμετροι των πειραμάτων για να μας βοηθήσουν να 

εξάγουμε τα συμπεράσματά μας. 

 

 

Εικόνα 52. Συγκεντρωτικό διάγραμμα αποικοδόμησης φαινολικών ενώσεων (0,15 mM), 
που μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία, ανά καλλιέργεια του μικροφύκους 

Chlamydomonas Reinhardtii CC-125 στους τέσσερις διαφορετικούς πειραματικούς 
χειρισμούς. 
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Εικόνα 53.  Συγκεντρωτικό διάγραμμα αποικοδόμησης φαινολικών ενώσεων (0,15 mM) 
που μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία ανά κυτταρικό όγκο (PCV)  του μικροφύκους 

Chlamydomonas Reinhardtii CC-125 στους τέσσερις διαφορετικούς πειραματικούς 
χειρισμούς. 

 

 

Εικόνα 54. Συγκεντρωτικό διάγραμμα αποικοδόμησης φαινολικών ενώσεων (0,15 mM) 
που μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία ανά κυτταρικό όγκο (PCV)  του μικροφύκους 

Chlamydomonas Reinhardtii CC-125 στους τέσσερις διαφορετικούς πειραματικούς 
χειρισμούς. Σε αυτό το διάγραμμα απουσιάζει η φαινόλη για γίνει πιο ξεκάθαρα η 

σύγκριση μεταξύ των υπολοίπων ενώσεων. 
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Εικόνα 55. Χρωματική διαβάθμιση των εξεταζόμενων παραμέτρων παρουσία των 

εξεταζόμενων φαινολικών ενώσεων σε καλλιέργειες Chlamydomonas Reinhardtii CC-

125 στους τέσσερις διαφορετικούς πειραμaτικούς χειρισμούς  σε σύγκριση με την 

καλλιέργεια μάρτυρα.  

Λευκό: μη στατιστικά σημαντικό (<10%)-παρόμοιο με το μάρτυρα (<10% απόκλιση), 

Μπλέ (■■■■■): αύξηση από 0-100% σε σχέση με το μάρτυρα. Πορτοκαλί (■■■■■): 

μείωση από 0-100% σε σχέση με το μάρτυρα. Βιοαποικοδόμηση(■■■■■): 10-20%, 20-

40%, 40-60%, 60-80%, 80-100%, Βιοαποικοδόμηση (μmol/mL PCV) (■■■■■): 0-10, 10-20, 

20-30, 30-40, >40 

 

 Η μεγαλύτερη βιοαποικοδομητική ικανότητα εμφανίζεται στη φαινόλη, η 

οποία είναι η πιο απλή από τις ενώσεις που μελετήθηκαν, σε συνθήκες 

απουσίας εναλλακτικής πηγής άνθρακα, όπου τόσο το ποσοστό 

απομάκρυνσής της από την καλλιέργεια όσο και η απομάκρυνση ανά 

κυτταρικό όγκο λαμβάνουν πολύ υψηλότερες τιμές σε σχέση με τις 

άλλες ενώσεις. Η φαινόλη χρησιμοποιείται από το μικροφύκος ως 

εναλλακτική πηγή άνθρακα και αποικοδομείται αποτελεσματικά μόνο 

στους δύο χειρισμούς [limit C]. Η μεγαλύτερη απομάκρυνση ανά 

κυτταρικό όγκο παρατηρείται με διαφορά στον [limit C (d)] χειρισμό. 

 Τα ελεύθερα κύτταρα Chlamydomonas reinhardtii CC-125 εμφανίζουν 

πολύ μεγαλύτερη βιοαποκοδόμηση της φαινόλης σε σχέση με τα 
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ακινητοποιημένα κύτταρα κάτω υπό τις συνθήκες οι οποίες 

μελετήθηκαν. 

 Το στέλεχος Chlamydomonas reinhardtii S264K δεν εμφανίζει 

αυξημένη ικανότητα αποικοδόμησης της ξενοβιοτικής ουσίας όμως 

παρουσιάζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα του φωτοσυνθετικού του 

μηχανισμού απέναντι σε αυτή (όπως είναι αναμενόμενο). 

 Η φαινόλη αποικοδομείται μεταξύ τέταρτης (4ης) και έκτης (6ης) ημέρας 

εκτέλεσης του πειράματος και η αποικοδόμηση της γίνεται απότομα και 

όχι σταδιακά καθόλη τη διάρκεια των πειραμάτων. Το γεγονός επίσης 

ότι γίνεται σε αυτό το διάστημα δείχνει πως το μικροφύκος την 

αποικοδομεί απαραίτητα γιατί δεν έχει αποθέματα άνθρακα στην 

καλλιέργεια.  

 Το μικροφύκος είναι ικανό να αποικοδομήσει όλες τις χλωροφαινόλες 

που εξετάστηκαν σε όλους τους χειρισμούς εκτός από την 4-

χλωροφαινόλη στους χειρισμούς [limit C(l)] και [HOAc (d)] και εκτός 

από τη 3-χλωροφαινόλη στο χειρισμό [limit C(d)]. 

  Τα μεγαλύτερα ποσοστά απομάκρυνσης των χλωροφαινολών 

σημειώνονται στο χειρισμό [HOAc (l)] αλλά αν αυτά αναχθούν ανά 

κυτταρικό όγκο τότε πιο αποδοτικοί φαίνονται οι χειρισμοί [ limit C] όταν 

σε αυτούς υπάρχει αποικοδόμηση. 

 Από τις χλωροφαινόλες τη μεγαλύτερη τοξικότητα για το 

φωτοσυνθετικό μηχανισμό του μικροφύκους τη δείχνει η 3-

χλωροφαινόλη. Στο χειρισμό [HOAc (l)] αυτή η τοξικότητα είναι 

μικρότερη διότι η παρουσία οξικού οξέως στο μέσο καλλιέργειας δίνει 

εναλλακτικά ενεργειακά αποθέματα στο μικροοργανισμό.  

 Όσο αφορά τις para- αλογονοφαινόλες παρατηρούμε πως το μέγεθος 

του υποκαταστάτη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη βιοαποικοδόμηση 

της ουσίας και αυτό ενισχύει το γεγονός ότι όσο αυξάνεται το μέγεθος 

του αλογόνου, τόσο πιο εύκολα αποικοδομείται η ουσία.  

 Η θέση του υποκαταστάτη στις χλωροφαινόλες δεν έπαιξε ιδιαίτερα 

σημαντικό ρόλο στην ικανότητα αποικοδόμησης των ουσιών από το 

μικροφύκος.  
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 Όταν στον φαινολικό δακτύλιο υπάρχει ομάδα ισχυρός δέκτης 

ηλεκτρονίων (νιτρο-ομάδα) η τοξικότητα της ένωσης αυξάνεται και η 

βιοαποικοδομητική ικανότητα του μικροφύκους μειώνεται. Η 4-

νιτροφαινολη αποδείχθηκε ότι είναι η πιο τοξική ένωση στα πειράματα 

που εκτελέστηκαν. 

 Η 4-μεθυλοφαινόλη αποικοδομείται πιο αποτελεσματικά στους 

χειρισμούς [limit C] όπως ακριβώς και η πιο απλή ένωση, η φαινόλη. 

Εφόσον δεν καταγράφηκε καμμία τοξικότητα της μεθυλοφαινόλης στο 

μικροοργανισμό μας το μικροφύκος την εκμεταλλεύεται μόνο στις 

συνθήκες όπου έχει ανάγκη από άνθρακα. 

 Σε όλες τις φαινολικές ενώσεις (εκτός από την φαινόλη και την 4-

μεθυλοφαινόλη) το μεγαλύτερο ποσοστό απομάκρυνσής τους 

επετεύχθη στο χειρισμό [HOAc (l)], γεγονός που δίνει ενδείξεις για 

συμμεταβολική στρατηγική αποικοδόμησης αυτών των ενώσεων.   

 Όλες οι φαινολικές ενώσεις (πλην της 3-χλωροφαινόλης) εμφάνισαν 

αποικοδόμηση στον [limit C (d)] χειρισμό γεγονός που δείχνει πως το 

μικροφύκος μπαίνει στη διαδικασία αποικοδόμησης αυτών των 

ενώσεων όχι μόνο για να αποτοξικοποιήσει τον περιβάλλοντα χώρο 

του αλλά και για να τις χρησιμοποιήσει για να καλύψει τις ανάγκες του 

σε άνθρακα.  

 Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρήθηκε μειωμένη φωτοσυνθετική 

ικανότητα του μικροφύκους κατά τη βιοαποικοδόμηση των 

ξενοβιοτικών ουσιών (π.χ. στην 4-ιωδοφαινόλη στον [HOAc (l)] 

χειρισμό). 

 Η βιοαποικοδόμηση της κάθε φαινολικής ένωσης απαιτεί ένα 

συγκεκριμένο σύνολο συνθηκών, κατάλληλων για το μικροοργανισμό. 

Έτσι το μικροφύκος, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν επιλέγει 

την πιο ‘’κερδοφόρα’’ στρατηγική για τον τρόπο με τον οποίο θα 

δράσει. Πολλές φορές πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στην ανάπτυξη και 

τη βιοαποικοδόμηση και πάντα απ’ ότι φαίνεται επιλέγει αυτό που το 

συμφέρει ενεργειακά.  

 Αν παρατηρήσουμε τα διαγράμματα που απεικονίζουν τη 

βιοαποικοδόμηση ανά κυτταρικό όγκο θα παρατηρήσουμε πως σε 
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ίδιους χειρισμούς, οι οποίοι διαφοροποιούνται σε φώς- σκοτάδι, 

εμφανίζεται ίση ή μεγαλύτερη βιοαποικοδόμηση ανά κυτταρικό όγκο 

(όπου αυτή υπάρχει) στους αντίστοιχους χειρισμούς στο σκοτάδι, 

γεγονός που είναι αξιοσημείωτο και σαφώς πρέπει να διερευνηθεί 

περαιτέρω για να δοθούν κάποιες απαντήσεις όσο αφορά τον τρόπο με 

τον οποίο συμβαίνει διότι είναι φανερό πως ίσως να εμπλέκεται το 

μιτοχόνδριο σε αυτή τη διαδικασία.  
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5.ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 Με την παρούσα εργασία έγινε ένα ακόμα βήμα στη μελέτη 

βιοαποικοδόμησης των αρωματικών ενώσεων που αποτελούν μια από τις 

κύριες μορφές ρύπανσης χερσαίων και υδάτινων οικοσυστημάτων, ενώ 

ταυτόχρονα έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στους οργανισμούς που ζουν σε 

αυτά. Επόμενο βήμα είναι να γίνει μια ευρύτερη μελέτη για την αποικοδόμηση 

και των υπολοίπων ενώσεων με βάση αυτές που μελετήσαμε ώστε να 

υπάρξει περεταίρω διερεύνηση του τρόπου και των παραγόντων που 

επηρεάζουν την ικανότητα αποικοδόμησης αυτών των ουσιών από το 

μικροφύκος Chlamydomonas reinhardtii. Επίσης πρέπει να δοκιμαστούν και 

άλλες πειραματικές συνθήκες που έχουν δοκιμαστεί στη διεθνή βιβλιογραφία 

όπως για παράδειγμα η χρήση γλυκόζης ως εναλλακτική πηγή άνθρακα ή η 

χρήση διοξειδίου του άνθρακα. Επιπλέον είναι απαραίτητο να διερευνηθεί ο 

μηχανισμός με τον οποίο γίνεται η βιοαποικοδόμηση όπως επίσης και να γίνει 

προσπάθεια για να μελετηθεί ποιες πρωτεΐνες παράγονται στο μικροφύκος σε 

αυτή τη διαδικασία (με χρήση πρωτεωμικής ανάλυσης και φασματοσκοπίας 

μάζας) όπως επίσης και για τον τρόπο που επηρεάζεται πιο εξειδικευμένα ο 

φωτοσυνθετικός του μηχανισμός (π.χ. με χρήση EPR). Απαραίτητη είναι και η 

μελέτη των συνθηκών ακινητοποίησης που θα εξασφαλίσουν καλύτερα 

αποτελέσματα σε σχέση με αυτά που λάβαμε εμείς από τα πειράματά μας, 

διότι η ακινητοποίηση είναι μια μέθοδος με πολλαπλές εφαρμογές. Τέλος θα 

πρέπει να δούμε την περαιτέρω βιοτεχνολογική εκμετάλλευση αυτής της 

ικανότητας του μικροφύκους να αποικοδομεί φαινολικές ενώσεις διότι από τη 

βιβλιογραφία είναι γνωστό ότι το πιο συγγενές είδος του μικροοργανισμού 

μας, το Scenedesmus Obliquus έχει την ικανότητα να παράγει εξαιρετικά 

αποδοτικά υδρογόνο (Η2) κατά τη βιοαπικοδόμηση διχλωροφαινολών. Άρα 

από αυτά κρίνεται απαραίτητο να συνεχιστεί η έρευνα πάνω σε αυτό το πεδίο 

διότι η εκμετάλλευση αυτών των φωτοσυνθετικών μικροοργανισμών μπορεί 

να ανοίξει νέες πόρτες και ενδεχομένως να δώσει λύσεις επάνω στο ζήτημα 

των εναλλακτικών μορφών ενέργειας. 
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