
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ

ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΣ (ΥΑΕ) ΣΕ ΟΥΣΙΕΣ

ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΤΙΤΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2009



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

“Αξιολόγηση βακτηρίων για βιομετατροπες φαινολικών

συστατικών των υγρών αποβλήτων ελαιουργίας (ΥΑΕ) σε

ουσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας”

Μαυράκης Τίτος

Επιβλέπων Καθ.: Ε. Στεφάνου

Συνεπιβλέπων Καθ.: Ν. Πανόπουλος

Ηράκλειο 2009



UNIVERSITY OF CRETE

SCHOOL OF SCIENCES AND ENGINEERING
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

Graduate Program in
Environmental Protection Technologies

M.Sc. Thesis

“An evaluation of bacterial strains for bio -conversion of olive

mills wastes waters phenolics to high added value compounds ”

Mavrakis Titos

Supervisor Prof.: E Stefanou

Co-Supervisor: Prof. N. Panopoulos

Heraklion  2009



Ευχαριστίες
Η παρούσα διατριβή εκπονήθηκε στα Εργαστήρια Περιβαλλοντικών Χημικών

Διεργασιών του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Βιοτεχνολογίας

Φυτών του Τμήματος Βιολογίας του ιδίου πανεπιστημίου, υπό την επιστημονική ευθύνη

των καθηγητών κ. Νικόλαου Πανόπουλου και κ Ευριπίδη Στεφάνου., τους οποίους

ευχαριστώ θερμά για την  εμπιστοσύνη που μου έδειξαν αναθέτοντας μου την παρούσα

εργασία.

Για την επίτευξη αυτής της εργασίας θα ήθελα να ευχαρι στήσω θερµά, τα µέλη της

τριµελούς εξεταστικής επιτροπής.

Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δρ. Σκανδάλη Νικόλα, για την πολύτιμη

επιστημονική βοήθειά του στην ολοκλήρωση της εργασίας μου  αλλά και στην

επεξεργασία των αποτελεσμάτων.

Ευχαριστώ επίσης θερμά τον Δρ. Αντώνη Κουβαράκη του Τμήματος Χημείας του

Πανεπιστημίου Κρήτης για την βοήθειά του σε εργαστηριακά θέματα καθώς και όλους

τους μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των εργαστηρίων για το ευχάριστο και δημιουργικό

περιβάλλον.

Ευχαριστώ το Τμήμα Χημείας που με δέχτηκε ως μεταπτυχιακό φοιτητή και μου έδωσε

την ευκαιρία να διευρύνω τους επιστημονικούς μου ορίζοντες στον τομέ a των

Περιβαλλοντικών Επιστημών. Ευχαριστώ επίσης όλους τους καθηγητές του

προγράμματος Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος για την πολύτιμη συνεργασία

τους τα δύο αυτά χρόνια.

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους γονείς μου για την συνεχή ενθάρρυνση

και στήριξη που μου προσέφεραν όλα αυτά τα χρόνια των σπουδών μου.



Μέλη Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής:

E. Στεφάνου, Καθηγητής Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης

Ν. Πανόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

Σ. Περγαντής, Καθηγητής Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα υγρά απόβλητα ελαιουργείων (ΥΑΕ) αποτελούν έναν  σημαντικό ρυπογόνο

παράγοντα στις χώρες τις μεσογείου όπου παράγεται το 97% της ολικής παραγωγής

λαδιού στον κόσμο. Στο παρελθόν έχουν γίνει σημαντικές προσπάθε ιες εξυγίανσης με

την χρήση μυκήτων. Αν και οι μελέτες βασισμένες στην χρήση βακτηρίων είναι

περιορισμένες, ωστόσο έχουν δώσει καλά αποτελέσματα κυρίως στην μείωση των

φαινολικών ουσιών, που είναι και τα κύρια ρυπαντικά συστατικά των ΥΑΕ, γιατί

λόγω των φαινομένων της οξείδωσης και του πολυμερισμού, μετατρέπονται σε

ενώσεις τοξικές για το περιβάλλον.

Στην παρούσα ερευνητική εργασία μελετήθηκε η ικανότητα 2  βακτηριακών

στελεχών, τα οποία απομονώθηκαν από τα ΥΑΕ, να βιομετατρέπουν φαινολικές

ουσίες υψηλής προστιθένης αξίας. Για να βελτιστοποιήσουμε την παραγωγή

τυροσόλης και υδοξυτυροσόλης από συνεπώαση αραιωμένων (1/10) ΥΑΕ με τα

στελέχη 8 και 14, που παρουσιάζουν τέτοιες ιδιότητες, χρησιμοποιήσαμε κύτταρα σε

στάσιμη φάση (resting cells). Η συνεπώαση πραγματοποιήθηκε για περιορισμένο

αριθμό ωρών, ώστε να αποφύγουμε την διάσπαση της υδροξυτυροσόλης που τυχόν

παράγεται.

Τα αποτελέσματα ήταν αρκέτα ενθαρρυντικά δεδομένου ότι,  τα κύτταρα σε στάσιμη

φάση του στελέχους 8 αύξησαν σημαντικά (σχεδόν διπλασίασε), την ποσότητα της

υδροξυτυροσόλης στα ΥΑΕ μετά από μόλις 7 ώρες συνεπώασης. Σημαντική αύξηση

παρατηρείται και στην τυροσόλη, περίπου 50%, και για τα δύο στελέχη.

Λέξεις κλειδιά: Υγρά απόβλητα ελαιουργείων, βιο μετατροπές, φαινόλες,
υδροξυτυροσόλη, τυροσόλη, φερουλικό οξύ, κύτταρα σε στάσιμη φάση



ABSTRACT

Olive mill wastewaters (OMWW) constitute an important pollutant factor in the

Mediterranean countries where 97% of the world olive oil is produced. Important

restoration efforts have taken place in the past, u sing fungi. Even though bacteria

based investigations are limited, they have produced optimistic results relating with

the reduction of polyphenols, which are the major polluting ingredients from

OMWW, which due to the oxidation and polymerization process,  are transformed to

very toxic chemical compounds for the environment.

Within this present thesis,  checked the ability of 2 bacterial strains, which were

isolated from OMWW, to bio -conversion to high added value compounds. To

optimize the tyrosol and hydroxytrosol production after incubation of strains 8 and 14

with diluted (1/10) OMWW, restings cells were used.

Results were very encouraging, considering that resting cells of strain 8 increase

hydroxytyrosol contretation in a yield of 100% after 7hr. incu bation. Significant also

increase (50%) of tyrosol concentration observed for both of strains (8 and 14) .

Keywords: Olive mill wastewater, bioconversion, biotransformation, phenols,
hydroxytyrosol, tyrosol, ferulic acid, resting cells
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Σημασία του τομέα παραγωγής ελαιόλαδου στην περιοχή της Μεσογεί ου

Η παραγωγή και χρήση ελαιόλαδου χρονολογείται στην περιοχή της Μεσογείου πάνω

από 6000 χρόνια και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία των πολιτισμών της.

Αρκετές σύγχρονες λέξεις θυμίζουν αυτή την αρχαία κληρονομιά. Από την Ελληνική

λέξη ελαία προήλθαν οι Λατινικές λέξεις olea (έλαιο) και olivum (ελαιόκαρπος); και από

το Εβραϊκό zait προήλθαν οι Αραβικές λέξεις az-zait (aceite – έλαιο στα Ισπανικά) και

zaitum (acetuna – ελαιόκαρπος στα Ισπανικά) ( Improlive. 2000). Τα οφέλη της

καλλιέργειας ελαιόδεντρων είναι πολλαπλά. Έχουν την ικανότητα να βλαστάνουν σε

ξηρές περιοχές, συμβάλλουν κατά της ερημοποίησης και διάβρωσης του εδάφους, ενώ

βοηθούν στη ρύθμιση του υδρολογικού κύκλου. Το ελαιόλαδο έχει υψηλή διαιτιτική και

θρεπτική αξία, ενώ συμβάλλει στην πρ όληψη αγγειακών παθήσεων, υπέρτασης,

αρτηριοσκλήρωσης, θρομβώσεων, καθώς και κάποιον μορφών καρκίνου ( Ciafardini

2002, Soler-Rivas 2000).

Η κοινωνική και οικονομική σημασία του τομέα παραγωγής ελαιόλαδου γίνεται

εμφανής αν ληφθούν υπ’ όψιν μερικά α ντιπροσωπευτικά δεδομένα. Στην Ευρωπαϊκή

Ένωση λειτουργούν περίπου 2,000,000 εταιρίες που σχετίζονται με την επεξεργασία

ελαιοκάρπων και την παραγωγή ελαιόλαδου, η οποία στην Ευρωπαϊκή Ένωση –

συμπεριλαμβανομένων και των τριών κύριων παραγωγών χωρών, Ισπανίας, Ελ λάδας

και Ιταλίας – αντιπροσωπεύει περίπου το 80% της παγκόσμιας παραγωγής. Στην

περιοχή της Μεσογείου οι τομείς επεξεργασίας ελαιοκάρπου και παραγωγής ελαιόλαδου

αποτελούν το βασικό εισόδημα για εκατομμύρια οικογένειες. (Faostat 2000, Improlive.

2000).

Περισσότεροι από 12.000.000 τόνοι ελιών καλλιεργούνται ετησίως στα κράτη-µέλη της

ΕΕ, από τις οποίες παράγονται πάνω από 2.000.000 τόνοι ελαιολάδου σε περίπου 12.000

ελαιοτριβεία. Η μεγάλη πλειοψηφία των καρπών (~92%) υποβάλλονται σε επεξεργασία

για παραγωγή ελαιόλαδου, ενώ το 8% για επιτραπέζια χρήση (Faostat 2000, Improlive.

2000).

Η παραγωγή ελαιοκάρπων διακυμαίνεται εξαιτίας πολλών παραμέτρων που σχετίζονται

κυρίως με τις καιρικές συνθήκες και με πανδημίες που επηρεάζουν τα δέντρα και τους

καρπούς. Σύμφωνα με τα παραπάνω οι τιμές που παρατίθενται ( Εικ.1.1)

αντιπροσωπεύουν ενδεικτικά μεγέθη, που αποσκοπούν στο να τονιστεί η σημασία του
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τομέα, καθώς και το μέγεθος του προβλήματος που δημιουργείται από τα απόβλητα της

παραγωγής ελαιόλαδου στη Μεσογειακή λεκάν η.

Εικόνα 1.1: Τιμές μέσων όρων παραγωγής ελαιόλαδου και ελαιοκάρπων στη Μεσόγειο. Οι τρεις
κύριοι παραγωγοί χώρες – Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα – ακολουθούνται από την Τυνησία και την
Τουρκία. Οι υπόλοιπες χώρες συνεισφέρουν πολύ λιγότερο στην παραγωγή ε πομένως και στη ρύπανση
(Faostat 2000, Improlive. 2000).

Ετησίως, τα απόβλητα της επεξεργασίας του ελαιοκάρπου ανέρχονται σε 30

εκατοµµύρια m³ εκ’των οποίων το 60% είναι υγρά και το 40% στερεά απόβλητα. Η

Ισπανία το 2002 παρήγαγε 4.303.700 τόνους ελαιοκάρπου, ο συνολικός όγκος

αποβλήτων ανήλθε σε 3,5 εκατομμύρια τόνους (~80% της παραγωγής), από τους

οποίους 2,1 εκατοµµύρια τόνοι ήταν υγρά απόβλητα και 1,4 εκατοµµύρια στερεά

απόβλητα.

Εικόνα 1.2: Κοινοτικοί ελαιώνες τα έτη 1999/2000 .
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1.2. Η καλλιέργεια-κατανάλωση της ελιάς στην Ελλάδα

Σήμερα στην Eλλάδα υπάρχουν πάνω από 91.000.000 ελαιόδεντρα που καλύπτουν

έκταση 6 περίπου εκατομμυρίων στρεμμάτων. Λειτουργούν 2.800 ελαιοτριβεία, 26

εγκαταστάσεις εξευγενισμού (ραφιναρίες), 50 πυρηνελαιουργεία και 200 επιχε ιρήσεις

τυποποίησης ελαιολάδου. Mε την ελαιοκαλλιέργεια ασχολούνται περίπου 400.000

αγροτικές οικογένειες σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα. Tο 30% της συνολικής

καλλιεργούμενης έκτασης με ελιές βρίσκεται στην Πελοπόννησο ενώ στην Kρήτη είναι

το 22%. Οι Ελληνες καταναλώνουν 74 gr. ελαιολάδου κατά μέσον όρο ημερησίως, με

τους υπόλοιπους μεσογειακούς λαούς να ακολουθούν: οι Ιταλοί καταναλώνουν 39 gr.,

οι Ισπανοί 33 και οι Πορτογάλοι 22 gr. Στις υπόλοιπες χώρες η κατανάλωση είναι

μηδαμινή, με τους Ιρλανδούς να  είναι οι τελευταίοι της λίστας με μόλις 0,32 gr.

Η Ελλάδα καταναλώνει το 66% του ελαιόλαδου που παράγει και βρίσκεται στην τρίτη

θέση των ελαιοπαραγωγών χωρών πίσω από την Ισπανία και την Ιταλία.

Πίνακας 1.1: Παραγωγή ελαιολάδου σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισ πανία τα 4 τελευταία χρόνια

(εκφρασμένο σε Κtn)

1.3. Είδη ελαιοτριβείων - Διαφορές

Ανάλογα του συστήματος που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή του ελαιολάδου από την

ελαιομάζα, λειτουργούν επίσημα στις μέρες μας οι ακόλουθοι τρεις τύποι ελαιοτριβείων

(Ποντίκης, 1981; Μπαλατσούρας, 1992; Ψιλάκης et al., 2003):

A. Κλασικά

Ο διαχωρισμός του ελαιολάδου και των φυτικών υγρών επιτυγχάνεται με την εφαρμογή

υδραυλικής πίεσης. Με την πίεση που ασκείται διαχωρίζεται η χυμώδης φάση

(ελαιόλαδο-νερό) από τη στερεή φάση, τον ελαιοπυρήνα. Ο τελικός διαχωρισμός του

ελαιολάδου από το νερό και τις ξένες ύλες γίνεται με φυγοκέντριση σε κάθετο

διαχωριστήρα. Η ελαιοπυρήνη που παράγεται από τα κλασικά ελαιουργεία έχει μικρό

ποσοστό υγρασίας (25-30%), σε σχέση με του φυγοκεντρικού τύπου που η υγρασία

ξεπερνάει το 45%.
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B. Φυγοκεντρικά τριών φάσεων ή τριφασικά decanters

Η παραλαβή του ελαιολάδου από την ελαιομάζα γίνεται με φυγοκέντριση σε ειδικούς

οριζόντιους φυγοκεντρικούς διαχωριστήρες (decanters) τριών φάσεων και βασίζεται στη

διαφορά του ειδικού βάρους που παρουσιάζουν τα συστατικά της ελαιομάζας

(ελαιόλαδο, νερό, στερεά συστατικά) και προκύπτουν τρία κλάσματα: το ελαιόλαδο,

που περιέχει και λίγα φυτικά υγρά, οπότε και οδηγείται στον τελικό φυγοκεντρικό

διαχωρισμό για να διαυγάσει , η ελαιοπυρήνη και τα υγρά απόβλητα. Το ελαιόλαδο που

προκύπτει είναι θολό και περνάει από δεύτερο διαχωριστήρα ώστε να διαυγασθεί. Τα

ελαιοτριβεία αυτού του τύπου εγκαταστάθηκαν στη χώρα μας το 1972 και από τότε

εκτοπίζούν συνεχώς τα κλασσικού τύπου ελαι ουργεία.

Γ. Φυγοκεντρικά δυο φάσεων ή οικολογικά decanters

Η παραλαβή του ελαιολάδου από  την ελαιομάζα γίνεται πάλι με φυγοκέντριση, αλλά

λαμβάνονται δυο φάσεις, το ελαιόλαδο και η ελαιοπυρήνη, που περιέχει και το σύνολο

των φυτικών υγρών του καρπού. Η βασ ική διαφορά τους από τα τριφασικά είναι ότι δεν

γίνεται αραίωση της ελαιοζύμης πριν τη φυγοκέντριση.

Εμφανίστηκαν με στόχο να δώσουν μια λύση στο πρόβλημα των υγρών απόβλητων των

τριφασικών φυγοκεντρικών ελαιουργείων, όμως η παραγόμενη από αυτά ελαιοπυρήνη ,

είναι επίσης ένα προϊόν με ποσοστό υγρασίας πάνω από 60%. Αυτός είναι και ο βασικός

λόγος που τα διφασικά συστήματα δεν έχουν εδραιωθεί στην αγορά, αφού η

ελαιοπυρήνη που παράγουν έχει μεγάλο ποσοστό υγρασίας και τα πυρηνελαιουργεία δεν

μπορούν να επεξεργαστούν ένα τόσο υδαρές προϊόν. Είναι φανερό πως, ενώ τα

διφασικά φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία δίνουν μια προοπτική στο πρόβλημα του

τεράστιου όγκου των υγρών αποβλήτων των τριφασικών, αμφισβητείται η αξία τους

λόγω της έλλειψης κατάλληλων πυρηνελαιουργείων.

Δ. Τεχνολογία repasso

Αναπτύχθηκε στην Ισπανία με σκοπό να ακολουθεί τα διφασικά decanters. Η

ελαιοπυρήνη (υγρασία 63%-67%) που παράγεται στα διφασικά ελαιοτριβεία οδηγείται

σε κεντρικές μονάδες επεξεργασίας για περαιτέρω διαχωρισμό του ελαιολάδου που

εμπεριέχει. Οι μονάδες αυτές λειτουργούν και σε αυτή την περίπτωση με βάση την αρχή

του φυγοκεντρικού διαχωρισμού, όπου ο πρωτογενής ελαιοπυρήνας των διφασικών

ελαιουργείων ξαναπερνά (“repasso” στα ισπανικά) από φυγοκεντρικό διαχωριστή. Το
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κύριο προϊόν είναι το ελαιόλαδο και τα υποπροϊόντα είναι ο εξαντλημένος δευτερογενής

ελαιοπυρήνας και το πυρηνόξυλο (υγρασίας περίπου 10%).

Συγκεντρώνοντας τα τεχνολογικά γνωρίσματα των παραπάνω τύπων ελαιοτριβείων, που

χρησιμοποιούνται σήμερα, μπορούμε να πούμε ότι τα φυγοκε ντρικά ελαιοτριβεία έχουν

αντικαταστήσει και συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος έναντι των κλασσικών. Το γεγονός

αυτό οφείλεται στο ότι τα κλασσικά μειονεκτούν έναντι των φυγοκεντρικών στο ότι,

απαιτούν μεγάλο χώρο στο ελαιοτριβείο, πρέπει να χρησιμοποιούνται εδικά φίλτρα τα

οποία έχουν μεγάλο κόστος και πολλές φορές δύναται να υποβαθμίσουν την ποιότητα

του λαδιού, αφού μπορεί να είναι μεγάλης οξύτητας λόγω υπολειμμάτων ελαιοζύμης και

βέβαια απαιτούν το διπλάσιο εργατικό προσωπικό. Από την άλλη πλευρά όμως,

καταναλώνουν την μισή ηλεκτρική ενέργεια και το κόστος συντήρησης τους είναι πολύ

μικρότερο. Επιπλέον, χρησιμοποιούν μόλις το 1/3 -1/4 του νερού που χρησιμοποιούν τα

τριφασικά φυγοκεντρικά ελαιουργεία και το λάδι που παράγεται είναι πιο πλούσιο σε

πολυφαινόλες και αρωματικές ουσίες.

Τα διφασικά φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία πλεονεκτούν έναντι των τριφασικών κυρίως

γιατί λειτουργούν χωρίς προηγούμενη αραίωση της ελαιομάζας με χλιαρό νερό, όπότε

εξοικονομούν νερό και δεν παράγουν τον μεγάλο όγκο των υγρών αποβλήτων.

Σημαντικό είναι, και ότι το παραγόμενο ελαιόλαδο περιέχει το φαινολικό κλάσμα και τα

αρωματικά συστατικά του καρπού, αφού δεν απομακρύνονται στο νερό όπως στα

τριφασικά ελαιουργία, κάνοντας το περισσότερο εύγευστο, υγιεινό και ανθεκτικό στην

οξείδωση. Παρά το γεγονός ότι τα διφασικά ελαιοτριβεία έδωσαν λύση στο τεράστιο

πρόβλημα των υγρών αποβλήτων, αμφισβητείται η πλεονεκτική θέση τους, επειδή η

ελαιοπυρήνη τους θα πρέπει πρώτα να αφυδατωθεί μέχρι 8 -11% υγρασία, σε σχέση με

το 60% περίπου που περιείχε, ώστ ε όταν οδηγηθεί στο πυρηνελαιουργείο να είναι

ευκολότερη η επεξεργασία της. Η διαδικασία αυ τή έχει υψηλό ενεργειακό κόστος .

1.4. Τύποι αποβλήτων των ελαιουργείων : Γενική περιγραφή

Η αύξηση της παραγωγής ελαιοκάρπου συμβαδίζει με την αύξηση του όγκου των

αποβλήτων και των υποπροϊόντων, προκαλώντας σημαντική υποβάθμιση του

περιβάλλοντος. Οι ποσότητες και η σύνθεση των αποβλήτων ποικίλλουν αρκετά και

επηρεάζονται από τους ακόλουθους παράγοντες (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων, 1992):

o Το είδος της επεξεργασίας

o Την ποικιλία των καρπών
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o Το μέγεθος της καλλιεργούμενης έκτασης

o Τη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων

o Το χρόνο συγκομιδής και το στάδιο ωριμότητας

o Το κλίμα και τις καιρικές συνθήκες

Ένα μεσαίου μεγέθους ελαιοτριβείο  έχει δυναμικότητα περίπου 10 –20 τόνους

ελαιόκαρπου / ημέρα και η παραγωγή υγρών αποβλήτων υπολογίζεται σε 0,4 m 3/τόνο

επεξεργασμένου καρπού περίπου. Ο μέσος όρος του όγκου των υγρών αποβλήτων στην

Ιταλία σε ημερήσια βάση ανέρχεται μέχρι 8 m³ (Visioli et al., 1995a). Όπως αναφέρθηκε

παραπάνω, τα υγρά απόβλητα είναι το κύριο μέρος των αποβλήτων κατά την

επεξεργασία του ελαιόκαρπου (Salvador et al., 2001). Στις περιοχές επεξεργασίας της

επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιόλαδου, τα απόβλητα που προέρχονται από την

βιομηχανία αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα 3/4 της συνολικής παραγωγής αποβλήτων

(Mulinacci et al., 2001). Αυτό οφείλεται στις μεγάλες ποσότητες νερού που είναι

απαραίτητες στα διάφορες στάδια επεξεργασίας του καρπού, καθώς επίσης και για την

πλύση του εξοπλισμού της μονάδας, ο οποίος πλένεται μέχρ ι 3 φορές ημερησίως. Για

ένα μέσης δυναμικότητας ελαιοτριβείο η μέση απαίτηση νερού για την πλύση του

εξοπλισμού υπολογίζεται σε 0,07 lt /kg καρπού περίπου. Αυτό σημαίνει ότι για μία

ποσότητα 100.000 kg καρπών την ημέρα, η μέση ζήτηση νερού μόνο για το πλύ σιμο του

εξοπλισμού είναι 7000 λίτρα.

Τα απόβλητα περιέχουν στερεά και υγρά συστατικά. Η αναλογία μεταξύ ελαίου, ύδατος

και στερεών συστατικών εξαρτάται κυρίως από την πρώτη ύλη, την τεχνολογία

επεξεργασίας και τον τύπο του τελικού προϊόντος. Το στάδιο ωρι μότητας επηρεάζει τη

σύνθεση του προϊόντος και των αποβλήτων . Ένας καρπός με μέσο βάρος 8,4 g, περιέχει

7g νερό, 0,57g έλαιο, 0,47g υδατάνθρακες, 0,2g φυτικές ίνες, 0,08g πρωτεΐνες, 0,083g

ανόργανα άλατα και 0,03g βιταμίνες. Η περιεκτικότητα σε νερό μειώνετ αι με την

ωρίμανση (από πράσινη σε μαύρη ελιά) μέχρι 2 g ενώ αυξάνεται η περιεκτικότητα του

ελαίου (Mulinacci et al., 2001).

Το νερό του αλεσμένου ελαιοκάρπου περιέχει μέταλλα όπως άζωτο, σίδηρο, κάλιο και

επίσης οργανικά συστατικά όπως σάκχαρα, οργανικά οξ έα, πηκτίνη και πολυφαινόλες.

Όλα αυτά τα συστατικά αυξάνουν το οργανικό φορτίο των αποβλήτων και οι απλές

εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού δεν είναι σε θέση να απομακρύνουν τα

ρυπογόνα αυτά συστατικά από τα υγρά απόβλητα. Τιμές COD (χημική απαίτηση

οξυγόνου, chemical oxygen demand) 80 -200 g/lt και BOD5 (βιολογική απαίτηση
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οξυγόνου, biological oxygen demand) 50 -100 g/lt δεν είναι σπάνιες σε υγρά απόβλητα

από την επεξεργασία του ελαιοκάρπου. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μια μέση μονάδα

βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων οι τιμές COD και BOD 5 κυμαίνονται μεταξύ

400 και 800 mg/lt (Boari et al., 1984). Επιπλέον, το κύριο φορτίο των αποβλήτων από

την επεξεργασία του ελαιοκάρπου επικεντρώνεται σε μια μικρή χρονική περίοδο κατά

τη διάρκεια του έτους (από Νοέμβ ριο μέχρι Φεβρουάριο).

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζοντα ι οι διαφορές μεταξύ των τριών τύπων

ελαιουργείων:

Πίνακας 1.2: Σύγκριση ορισμένων χαρακτηριστικών αποβλήτων από τις διάφορες επεξεργασίες

παραγωγής ελαιολάδου.

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότ ι το διφασικό σύστημα δημιουργεί μεγαλύτερο

όγκο στερεού υπολείμματος, παράγει όμως μικρότερα ποσά υγρών αποβλήτων και

χαμηλότερες τιμές BOD 5. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι η περιεκτικότητα του

ελαιολάδου σε πολυφαινόλες είναι μικρότερη στο τριφασικό σύσ τημα λόγω των

υψηλών ποσών προστιθέμενου νερού. Τέλος, το ελαιόλαδο που προκύπτει από τη

διφασική επεξεργασία είναι υψηλής ποιότητας και σταθερό στην οξείδωση (Salvador et

al., 2001; Gomez-Alonso et al., 2002).

Γενικά, η ευρωπαϊκή βιομηχανία ελαιολάδου κατ αναλώνει πάνω από 8.000.000 τόνους

νερού, ενώ παράγονται περισσότεροι από 4.600.000 τόνοι υγρών αποβλήτων και

6.800.000 τόνοι στερεών αποβλήτων (πυρήνα). Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις

διαφορές στην απόδοση των διαφόρων επεξεργασιών σε σύγκριση με την  απαίτηση

ύδατος και την παραγωγή αποβλήτων (Mulinacci et al., 2001).
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n.d.- δεν υπάρχουν δεδομένα

Πίνακας 1.3: Αποδοτικότητα επεξεργασίας – κατανάλωση νερού – παραγόμενα απόβλητα

1.5. Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων ελαιουργείων  (λιόζουµο,

κατσίγαρος, απονερά).

Τα λιόζουμα αποτελούν το 50% του ολικού προϊόντος κατά την παραγωγή του

ελαιολάδου, ενώ το ελαιόλαδο και το στερεό υπόλειμμα αντιπροσωπεύουν το 20% και

30%  αντίστοιχα στην ολική παραγωγή(Sayadi et al. 2000).

Μόνο στην περιοχή της Μεσογείου τα υγρά και στερεά απόβλητα ελαιουργείων

ξεπερνούν τα 30 Mm³/ετησίως (Improlive 2000) μέσα σε μια περίοδο 2-4 μηνών

(Νοέμβριος-Φεβρουάριος). Δημιουργείται έτσι ένα μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα, το

οποίο θα μπορούσε να συγκριθεί με τη ρυπαντική δράση των αποβλήτων που

προκύπτουν από έναν πληθυσμό 20 εκατ. ανθρώπων. Τα ΥΑΕ είναι υγρά σκούρου

χρώματος (Εικόνα 1.3) με διάφορες ααποχρώσεις (από κίτρινο-πράσινο έως κόκκινο

σκοτεινό ή καφέ-μαύρο) που οφείλεται στην αυτό-οξείδωση των φαινολικών ενώσεων.

Είναι θολά και έχουν χαρακτηριστική οσμή, όξινο pH (4.5-6.5), πολύπλοκο

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

ικανότητα επιφανειακή τάση και είναι πλούσια σε οργανικά και ανόργανα συστατικά

διαλυμένα στην υδάτινη κυρίως φάση. Η πυκνότητά τους κυμαίνεται από 1,015-1,081

gr/cm3. Επιπρόσθετα, περιέχουν μεγάλες ποσότητες διαλυμένων στερεών (20gr/lt), και

υψηλές συγκεντρώσεις πολύ αρωματικών συστατικών (80 gr/lt). Τα παραπάνω

θεωρούνται κυρίως υπεύθυνα (πιθανώς μαζί με λιπαρά οξέα και πτητικά οξέα) για την

υψηλή φυτοτοξικότητα τους και τις ισχυρές αντιμικροβιακές τους ιδιότητες (Improlive
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2000 και Pérez et al.). Περιέχουν επίσης αδιάλυτα οργανικά σωματίδια υπό μορφή

αιωρήματος καθώς και σταγονίδια ελαίου που τους προσδίδουν την μορφή

γαλακτώματος.

Εικόνα 1.3. Υγρά απόβλητα ελαιουργείων (ΥΑΕ)

Στους Πίνακες 1.4 και 1.5 παρουσιάζονται τα κυριότερα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά

και συστατικά των ΥΑΕ. Η σύνθεση και τα κύρια φυσικοχημικά και βιολογικά

χαρακτηριστικά των ΥΑΕ εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως, την ποικιλία

της ελιάς, τις κλιματολογικές συνθήκες, το στάδιο ωρίμανσης, την κατάσταση θρέψης,

το σύστημα συλλογής του ελαιοκάρπου µε σημαντικότερη την τεχνική επεξεργασίας

όπου οι διαφορές της σύστασης µεταξύ υδραυλικών πιε στηρίων και φυγοκεντρικών

τριών φάσεων, είναι σημαντικές (Πίνακας 1.6 ).

Πίνακας 1.4: Κύρια φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των ΥΑΕ (Fiestas & Borja 1992, Hamdi &

Ellouz 1992).

Τα ανόργανα συστατικά των ΥΑΕ όπως το Κάλιο, ο Φώσφορος, το Μαγνήσιο καθώς

και πολλά ιχνοστοιχεία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της µεγάλης

λιπαντικής τους αξίας.
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Στα φαινολικά που έχουν ανιχνευθεί θα πρέπει να προστεθούν επίσης πολυµερείς ουσίες

καστανόµαυρου χρώµατος που δεσµεύονται δευτερογενώς µέσω ενζυµικών

αντιδράσεων που αρχίζουν αµέσως µετά την έκθλιψη  του ελαιοκάρπου (Saiz-Jimenez et

al. 1986).

Γενικά οι οργανικές ουσίες των ΥΑΕ µπορούν να διαχωριστούν σε ενώσεις άµεσα

διασπούµενες (π.χ. σάκχαρα, οργανικά οξέα, αµινοξέα), βιοαποδοµήσιµα πολυµερή

(πρωτεΐνες, ηµικυταρρίνες) και δύσκολα διασπώµενα συστατικά όπως µεγαλοµοριακές

λιπαρές ουσίες και φαινολικές ενώσεις (Οιχαλιώτης  και Ζερβάκης 1999).

Πίνακας 1.5: Κύρια συστατικά των ΥΑΕ (Zervakis & Balis 1996).

Οι Visioli et al. (1995) αναφέρουν ότι τα εκχυλίσµατα από ΥΑΕ διαθέτουν ισχυρή

αντιοξειδωτική δράση και  θα μπορούσαν να αποτελέσουν µια φθηνή  πηγή φυσικών

αντιοξειδωτικών.

Παρά το ότι το πιο σημαντικό από ποσοτική άποψη τµήµα του οργανικού κλάσματος

καταλαμβάνουν τα σάκχαρα από ποιοτική άποψη οι πολυφαινόλες και οι λιπ αρές ουσίες

είναι τα πιο σημαντικά συστατικά, διότι προσδίδουν στα ΥΑΕ ανεπιθύμητες ιδιότητες

(χρώμα, φυτοτοξικότητα, εµµονή στο περιβάλλον).

Η συγκέντρωση µικροοργανισµών στα ΥΑΕ είναι της τάξης των105 / ml. Οι πιο κοινοί

είναι βακτήρια του γένους Pseudomonas ή µικροοργανισµοί που χαρακτηρίζονται από

την ικανότητα τους να µετασχηµατίζουν δύσκολα διασπώμενα συστατικά, όπως
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µεγαλοµοριακές λιπαρές ουσίες, και φαινολικά συστατικά. Επίσης συναντάμε ζύμες του

γένους Saccharomyces και μύκητες Penicillium και Aspegillus.

Πίνακας 1.6: Κύρια χαρακτηριστικά των ΥΑΕ  από κλασσικά και φυγοκεντρικά  ελαιοτριβεία (Fiestas

& Borja 1992, Μπαλατσούρας 1997).

1.6. Ρυπογόνος δύναμη των υγρών αποβλήτων ελαιουργείων (ΥΑΕ )

Τα ΥΑΕ έχουν πολύ υψηλό ρυπαντικό οργανικό φορτίο το οπο ίο για να αποδοµηθεί

χρειάζεται μεγάλες ποσότητες οξυγόνου. Ενδεικτικά οι Tamburino et al. (1999)

αναφέρουν ότι η ρυπογόνος δύναμη των ΥΑΕ που παράγονται ετησίως στην Ιταλία

εκτιμώνται σε 200.000 τόνους/ έτος, εκφρασμένη σε χημικά απαιτούμενο οξυγόνο

(COD), (2.000.000 τόνους ΥΑΕ/έτος µε 100 Kg/m3 COD), αντιστοιχεί σε ρυπογόνο

δύναμη βοθρολυµάτων που παράγονται επί τρεις µήνες από έναν αστικό πληθυσμό

20.000.000 ανθρώπων (µε παραγωγή 40 kg  COD /έτος / άνθρωπο).

Το χημικά απαιτούμενο οξυγόνο COD για την αποδόµηση των ΥΑΕ είναι μεγαλύτερο

και αυτό των αστικών λυμάτων. Συνεπώς εάν τα ΥΑΕ παροχετευτούν σε υδάτινους

αποδέκτες (χειμάρρων, λίμνες, θάλασσα) δημιουργούν συνθήκες έλλειψης οξυγόνου και

προφανώς καταστροφικές συνθήκες στους περισσότερους οργανισμούς. Οι φαινολικές

ενώσεις οι οποίες έχουν αντιοξειδωτικές  ιδιότητες παρεμποδίζουν την διάσπαση των

λιπαρών οξέων ορισμένα από τα οποία είναι τοξικά για τα κατώτερα έμβια όντα. Στα

θετικά χαρακτηριστικά των λιόζουµων αναφέρονται η απουσία, ελευθέρων ενώσεων

υψηλού περιβαλλοντικού κινδύνου, βαρέων μετάλλων, ή άλλων µη

βιοαποικοδοµήσιµων συνθετικών οργανικών ενώσεων.

Γενικά οι αρνητικές επιδράσεις των ΥΑΕ στο περιβάλλον σχετίζονται µε:
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o Την παρεμπόδιση οξυγόνωσης των υδατικών αποδεκτών και της µείωσης του

πορώδους του εδάφους λόγω της υψηλής περιεκτικ ότητας τους σε λιπαρές

ουσίες.

o Το περιορισμό της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας σε υδάτινους αποδέκτες,

και την αισθητική υποβάθµιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος,

λόγω της υψηλής περιεκτικότητας των ΥΑΕ σε χρωστικές ουσίες.

o Την δημιουργία συνθηκών έλλειψης οξυγόνου και φαινοµένων ευτροφισμού σε

υδάτινους αποδέκτες λόγω των υψηλών τιµών BOD5 και COD των ΥΑΕ.

o Την πρόκληση φυτοτοξικότητας και βιοτοξικότ ητας σε φυτικούς και υδρόβιους

οργανισμούς, τον περιορισμό του φάσματος δράσης των βιοαποικοδοµητών,

λόγω της υψηλής συγκέντρωσης των ΥΑΕ σε πολυφαινόλες.

1.6.1 Η Φυτοτοξικότητα των ΥΑΕ.

Οι φυτοτοξικές ιδιότητες των ΥΑΕ οφείλονται σε φαινολικές ενώσεις, πτητικά οργανικά

οξέα, πολυαλκοόλες και άλλα µόρια, και εκφράζ ονται µε φυτρωτική ανάσχεση των

σπερμάτων των φυτών καθώς και µε νέκρωση νεαρών σπορόφυτων.

Οι Bonari et al. (1993) μετά από τριετή πειραµατισµό ανέφεραν, ότι τα ΥΑΕ

µπορούσαν να προστίθενται ελεγχόμενα σε καλλιέργειες αγρωστωδών, χωρίς να

δηµιουργούν  φυτοτοξικότητες. Μελέτησαν το βαθμό φυτοτοξικότητας, σε σχέση µε

την ποσότητα ΥΑΕ που πρόσθεσαν στο έδαφος, και στο χρόνο που μεσολάβησε μεταξύ

της εφαρμογής του αποβλήτου και της εγκατάστασης της καλλιέργειας. Συγκεκριμένα

ανέφεραν ότι μετά από μεσολάβηση 60 ημερών, από την στιγμή της άρδευσης µε τα

ΥΑΕ και της φύτευσης, δεν παρατηρήθηκαν αρνητικές επιδράσεις στην βλαστικότητα

και στη φυσιολογική πρώιμη ανάπτυξη των φυτών, για δόσεις ΥΑΕ  από 40-80 m3 / ha.

Οι Paredes et al. (1987) αναφέρουν ότι οι αρνητικές ε πιδράσεις των ΥΑΕ στα φυτά μετά

από άρδευση, εντοπίζονται κυρίως στην υψηλή αγωγιμότητα που εμφανίζουν, το

χαμηλό pH και την τοξικότητα ορισμένων ιόντων που περιέχουν.

Οι Capasso et al. (1992) αναφέρουν ότι σε δοκιμές φυτοτοξικότητας σε φυτά τομάτας

(Lycopersicon esculentum) και κολοκυθιάς (Cucurbita pepo), τα ΥΑΕ παρέμειναν

φυτοτοξικά ακόμη και μετά από την ολική απομάκρυνση των πολυφαινολικών τους
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συστατικών, υποθέτοντας ότι άλλες οργανικές ή ανόργανες ενώσεις συµµετέ χουν στην

φυτοτοξικότητα των ΥΑΕ στα φυτά.

Η κοινή διαπίστωση πολλών ερευνητών που έχουν μελετήσει την επίδραση των ΥΑΕ

στην φυτρωτική ικανότητα και τα βλαστικά χαρακτηριστικά διάφορων φυτικών ειδών,

είναι ότι τα φρέσκα λιόζουμα έχουν υψηλή φυτοτοξικότητα, ακόμα και αν έχουν

αραιωθεί, αλλά με την διάθεση στο έδαφος, όπου συμβαίνει μεταβολή της δομής τους,

αυτή μειώνεται με τον χρόνο και  τελικά μπορεί να έχει ωφέλιμες ιδιότητες στην

φυτρωτική ικανότητα και στα βλαστικά χαρακτηριστικά των φυτικών ειδών

(Οιχαλιώτης και Ζερβάκης, 1999; Ehaliotis and Zervakis 2001).

1.6.2 Η βιοτοξικότητα των ΥΑΕ σε µικροοργανισµούς

H ισχυρή παρεµποδιστική δράση των ΥΑΕ κατά πολλών ειδών εδαφογενών βακτηρίων

και µυκήτων των γενών, Lactobacillus, Bacillus, Chaetomium, Geotrichum, Rhizopus,

Rhizoctonia συσχετίζεται µε την υψηλή περιεκτικότητα του απόβλητου σε φαινολικά

συστατικά (Saiz-Jimenez & Gomez –Alacorn 1986).

Ωστόσο αρκετοί ερευνητές στο παρελθόν αναφέρουν την ύπαρξη µικροοργανισµών

όπου δύναται να παράγουν αποικίες σε ΥΑΕ µε δυνατότητα αποτοξικοποίησης τους.

Από το 1958 αναφέρθηκε η ικανότητα ανάπτυξης της ζύµης Torulopsis utilis (Fiestas

1958) σε ΥΑΕ, ενώ αργότερα άλλες μελέτες αναφέρουν παρόμοια αποτελέσματα µε

διάφορα στελέχη ζυμών των γενών Saccharomyces και Candida.

Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι σε εδάφη που είχαν απορριφθεί ΥΑΕ και υπό

αερόβιες συνθήκες, αζωτοδεσµευτικά βακτήρια του γένους Azotobacter, είχαν την

ικανότητα σύνθεσης αζώτου (Ν), χρησιµοποιώντας σα ν υπόστρωµα το απόβλητο (Balis

et. al. 1996, Ehaliotis et al.1999). Να σηµειώσουµε ότι τα αερόβι α – ετερότροφα

βακτήρια του γένους Azotobacter, έχουν την ικανότητα να δεσµεύουν µοριακό N 2, ενώ

οι κατάλληλες συνθήκες ανάπτυξης τους είναι: η παρουσία οργανικών υπολειµµάτων, η

χαµηλή στάθµη διαθέσιµου εδαφικού Ν, η ευνοϊκή υγρασία, η επάρκεια ανόργανων

θρεπτικών και το ουδέτερο pH του υποστρώµατος (Αναλογίδης 2000).

Τα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων ενεργώντας σαν ένα εκλεκτικό υπόστρωμα για την

ανάπτυξη της μικροβιακής χλωρίδας, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε δοκιμές

αύξησης της επισχετικότητας του  εδάφους (soil suppresiveness) έναντι εδαφογενών

φυτοπαθογόνων. Τα ΥΑΕ εμφάνισαν παρεμποδιστική δράση στην ανάπτυξη
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φυτοπαθογόνων µυκήτων του γένους Phytophthora  και Fusarium, in vitro και σε

πειράματα µε φυτά (Argeiti et al.2001).

Άλλοι ερευνητές (Kirstner et al. 2004) αναφέρουν ότι η προσθήκη ΥΑΕ στο θρεπτικό

διάλυμα Υδροπονικής καλλιέργειας τομάτας, έδρασε επισχετικά στην ανάπτυξη

παθογόνων βακτηριών ενώ παράλληλα προώθησε την εμφάνιση ωφέλιμων

µικροοργανισµών. Νεότερες έρευνες αναφέρουν σημαντική αύξηση της εδαφικής

επισχετικότητας µετά από την προσθήκη ΥΑΕ στο εδαφικό υπόστρωμα, σε

φυτοπαθογόνα που προκαλούν τήξεις σπορείων και συγκεκριμένα στο μύκητα

Rhizoctonia solani (Kotsou et al. 2004).

Σε πειράματα διάθεσης ΥΑΕ στο έδαφος παρατηρήθηκε αύξηση του συ νολικού

πληθυσμού των βακτηρίων σε σχέση µε το πληθυσμό του μάρτυρα (έδαφος χωρίς

ΥΑΕ). Από τα είδη των βακτηριών  ευνοήθηκαν τα στελέχη των µη σπορογόνων gram

θετικών ακτινοµυκήτων, ενώ τα σπορογόνα στελέχη βακίλλων αναδείχθηκαν ευαίσθητα

(Paredes et al. 1986).

Στην εκτίμηση της οξείας τοξικότητας των YAE σε ζωικούς οργανισµούς, διάφοροι

ερευνητές χρησιμοποίησαν υδρόβιους οργανισμούς σε εργαστηριακές δοκιμές, όπως τα

είδη Photobacterium phosphoreum, Thamnocephalus platyurus  και Daphnia magna. Η

οξεία τοξικότητα εκφρασμένη σε LC50 ή EC50 κυμάνθηκαν µμεταξύ: 0,16-1,24% σε

Microtox test, 0,73-12,53% σε Thamnotoxkit F test, και από 1,08 -6,83% σε Daphnia test

(Paixao et al. 1999).

1.6.3 Ρυπογόνος δράση των YAE στους υδάτινους αποδέκτες

Το περιβαλλοντικό πρόβληµα  των YAE παρουσιάζεται σαν ρυπαντική µόλυνση ή

τοξικότητα που εκδηλώνεται είτε στο εδαφικό, είτε στο υδάτινο περιβάλλον.

Σχεδόν το σύνολο των YAE στην Ελλάδα οδηγούνται χωρίς επεξεργασία σε

χειµάρρους, ποτάµια και την θάλασσα, αλλοιώνοντας σηµαντικά τα φυσ ικοχηµικά και

βιολογικά χαρακτηριστικά τους. Οι κυριότερες επιπτώσεις εμφανίζονται µε τη ρύπανση

υπόγειων υδροφορέων και µε τη συνακόλουθη μόλυνση του αρδευτικού και ιδίως του

πόσιμου νερού (Μιχελάκης 2000).
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Η διατάραξη των υδάτινων οικοσυστηµάτων από τα YAE οφείλεται βασικά στη

δημιουργία ασφυκτικών συνθηκών για την επιβίωση των υδρόβιων οργανισμών λόγω

έλλειψης οξυγόνου.

Η έλλειψη οξυγόνου οφείλεται στις παρακάτω αιτίες ή σε συνδυασμό αυτών, και

συγκεκριμένα:

o Στο αυξημένο οργανικό φορτίο των YAE, το οποίο για να αποδοµηθεί απαιτεί

μεγάλες ποσότητες οξυγόνου.

o Στο επιπλέον γαλάκτωμα στην επιφάνεια του νερού, το οποίο παρεμποδίζει της

διάχυση του ατμοσφαιρικού οξυγόνου στο νερό.

o Τα γαλακτώδη συσσωµατώµατα των YAE, τα οποία καθιζάνουν στο πυθµένα  της

κοίτης των υδάτινων αποδεκτών, και δηµιουργούν ασφυκτικές συνθήκες  και

έλλειψη οξυγόνου, στα βαθύτερα στρώµατα του νερού.

o Στην εναπόθεση γαλακτωμάτων και συσσωµατωµάτων στα αναπνευστικά όργανα

των υδρόβιων ζωικών οργανισμών, προκαλώντας ασφυκτικές  συνθήκες

(Μπαλατσούρας 1997).

1.7 Μέθοδοι διαχείρισης ΥΑΕ

Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων αποτελούν ένα από τα

σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα της Μεσογείου. Τα υγρά απόβλητα που

παράγονται κατά την επεξεργασία της επιτραπέζιας ελιάς και τ ου ελαιολάδου

χαρακτηρίζονται από υψηλό οργανικό και ανόργανο φορτίο, που καθιστά δύσκολη την

επεξεργασία τους. Ο απλούστερος τρόπος διάθεσης (που εφαρμόζεται σήμερα στην

Ιταλία) είναι η εφαρμογή τους στο έδαφος, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα λόγω

της τοξικής επίδρασης των πολυφαινολών και της ρύπανσης του υπόγειου υδροφόρου

ορίζοντα. Μόνο το νερό από το πλύσιμο του ελαιόκαρπου μετά την παράδοσή του στις

εγκαταστάσεις επεξεργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άρδευση, επειδή έχει χαμηλό

οργανικό φορτίο. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει καμία τεχνολογικά και οικονομικά βιώσιμη

λύση. Γενικά η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων μπορεί να διακριθεί σε τρία μέρη

ανάλογα με το είδος της επεξεργασίας:
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Πίνακας 1.7: Κυρίες τεχνολογίες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ελαιουργεί ων.

Η μηχανική και φυσική επεξεργασία διαχωρίζει τα υγρά απόβλητα σε διαλυτά και μη -

διαλυτά συστατικά, με αποτέλεσμα τη μείωση του οργανικού περιεχομένου κατά 40 -

60%.

1.7.1  Μηχανικοί μέθοδοι επεξεργασίας

1.7.1.1 Διήθηση (Filtration)

Η διήθηση είναι μια από τις παλαιότερες μεθόδους για την απομάκρυνση των στερεών

από τα υγρά απόβλητα. Τα στερεά περιλαμβάνουν άργιλο και ιλύ, οργανική ουσία και

ιζήματα από άλλες επεξεργασίες. Ο διαχωρισμός γίνεται με τη βοήθεια πορώδους

υλικού που συγκρατεί τα στερεά και επιτ ρέπει τη διέλευση της υγρής φάσης . Τα φίλτρα

μπορεί να είναι στρώματα άμμου, αμμοχάλικου ή ενεργού άνθρακα που βοηθούν στην

αφαίρεση και των πιο μικρών μορίων (Bradley and Baruchello, 1980; Velioglou et al.,

1987). Η διήθηση καθαρίζει το νερό και ενισχύει την αποτελεσματικότητα της μεθόδου.

Μπορεί να εφαρμοστεί μόνη της ή σε συνδυασμό με άλλη τεχνολογία επεξεργασίας. Η

διήθηση μπορεί να γίνει είτε φυσικά (με βαρύτητα), είτε βεβιασμένα με εφαρμογή

πίεσης στην πλευρά εισόδου ή με εφαρμογή κενού στην πλευρά εξ όδου των αποβλήτων.

Συνήθως, η διήθηση χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση των στερεών υλικών από τα

υγρά απόβλητα που μπορεί να εμποδίσουν την περαιτέρω επεξεργασία (πχ φράξιμο

σωλήνων). Η διήθηση για την απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών από τα υγρά

απόβλητα βασίζεται στις μεθόδους διαχωρισμούμεμβρανών.
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1.7.1.2 Επίπλευση (Flotation)

Η επίπλευση είναι μια μηχανική μέθοδος διαχωρισμού των αιωρούμενων στερεών από

τα υγρά απόβλητα. Η χρήση ενός αερίου στο σύστημα, όπως αέρα ή αζώτου,

διευκολύνει το διαχωρισμό. Η αρχή της μεθόδου είναι απλή. Το αέριο διοχετεύεται υπό

πίεση στα απόβλητα σχηματίζοντας λεπτές φυσσαλίδες και προσροφάται στην

επιφάνεια των στερεών, μειώνοντας το ειδικό βάρος και διευκολύνοντας το διαχωρισμό

(Mitrakas et al., 1996). Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας χρησιμοποιούνται χημικές

ουσίες όπως:

I. Ουσίες που προκαλούν αφρισμό (foaming chemicals). Η δημιουργία αφρού

σταθεροποιεί τις φυσαλίδες και τον αφρό στην επιφάνεια της δεξαμενής. Σε διαφορετική

περίπτωση, εάν σταματήσει ο σχηματισμός φυσαλίδων και αφρού, τα αιωρούμενα

στερεά θα κατακρημνιστούν.

II. Ουσίες που καθιστούν τα αιωρούμενα στερεά υδρόφοβα. Με τη χρήση των

ουσιών αυτών, τα αιωρούμενα στερεά προσκολλώνται ευκολότερα στις φυσαλίδες του

αέρα και κινούνται προς την επιφάνεια. Αυτο ί οι χημικοί παράγοντες καλούνται επίσης

συλλέκτες (collectors).

III. Μερικοί ρυθμιστικοί παράγοντες όπως ρυθμιστές pH, ουσίες που προκαλούν

κροκίδωση, κλπ.

Εφαρμόζονται διάφοροι τύποι επίπλευσης, οι όποιοι διαφέρουν κυρίως στον τρόπο που

παράγονται οι φυσαλίδες. Η Επίπλευση με Διαλελυμένο Αέρα (Dissolved Air Flotation)

είναι η ευρύτερη μέθοδος που εφαρμόζεται λόγω της αποτελεσματικότητας στην

απομάκρυνση μεγάλου εύρους στερεών. Μέχρι τώρα η επίπλευση χρησιμοποιούνταν

μόνο σε πειραματικό στάδιο για την επεξ εργασία των αποβλήτων των ελαιοτριβείων.

1.7.1.3 Καθίζηση (Sedimentation)

Η καθίζηση στηρίζεται στην μεγαλύτερη πυκνότητα των μορίων από αυτή του νερού για

την απομάκρυνσή τους από την υδατική φάση. Η διαδικασία μπορεί να είναι φυσική

(κατακρήμνιση λόγω βαρύτητας) ή εξαναγκασμένη (σε φυγοκεντρικό διαχωριστή ή

κυκλώνα).

Μετά από την αφαίρεση των ογκωδών στερεών, τα υγρά απόβλητα ρέουν στις

δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης, όπου η ταχύτητα ροής μειώνεται και τα

αιωρούμενα υλικά βυθίζονται στον πυθμένα της δεξ αμενής. Σε αυτό το στάδιο
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απομακρύνεται το 50% περίπου των διαλυμένων στερεών και το 35% του BOD 5.

Επίσης, τα συστατικά που επιπλέουν όπως το έλαιο συλλέγονται από την επιφάνεια των

δεξαμενών. Το υλικό που καθιζάνει (πρωτοβάθμια ιλύς) συλλέγεται σε μια χοά νη και

οδηγείται για περαιτέρω επεξεργασία. Μερικές φορές χρησιμοποιείται ασβέστης για τον

έλεγχο των ανεπιθύμητων οσμών (Velioglou et al., 1987).

1.7.1.4 Απολίπωση (Degreasing)

Πριν την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων στο σύστημα βιολογικού καθαρισμού, θα

πρέπει πρώτα να απομακρυνθεί η λιπαρή φάση με τη χρήση παγίδας λιπών, δεδομένου

ότι εμποδίζουν τη ομαλή λειτουργία των βιολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας

υγρών αποβλήτων. Παράγοντας αποφασιστικής σημασίας για την επιλογή του

κατάλληλου συστήματος απολί πωσης είναι το μέγεθος των ελαιοσταγονιδίων. Όσο

μεγαλύτερα είναι τα σταγονίδια, τόσο μεγαλύτερη είναι η τάση τους να σχηματίσουν

ένα φίλμ ελαίου στην επιφάνεια του νερού, για την απομάκρυνση του οποίου

χρησιμοποιούνται ειδικές συσκευές, οι απολιπωτές (oil  skimmer). Οι συσκευές αυτές

είναι ιμάντες ή δίσκοι από χάλυβα ή πλαστικό που βυθίζονται συνεχώς στα υγρά

απόβλητα. Το έλαιο προσκολλάται στην υδρόφοβη φάση και στη συνέχεια

απομακρύνεται από την επιφάνεια. Στην περίπτωση που τα σταγονίδια του ελαίου είναι

πολύ μικρά ή η συγκέντρωση του ελαίου είναι χαμηλή, χρησιμοποιούνται οι

φυγοκεντρικοί διαχωριστές ή διαχωριστές βαρύτητας (Laufenberg et al., 2003).

1.7.2 Βιολογικές μέθοδοι επεξεργασίας

1.7.2.1 Μέθοδος Ενεργού ιλύος (Activated Sludge)

Η μέθοδος της ενεργούς ιλύος είναι η περισσότερο διαδεδομένη βιολογική επεξεργασία

υγρών αποβλήτων στον κόσμο (Drysdale et al., 1999). Η βιομάζα αποτελείται από

βακτήρια, που είναι υπεύθυνα για τη διαδικασία αποικοδόμησης και πρωτόζωα που

τρώνε τα βακτήρια. Η διαδικασία αυτή  της βιοκένωσης (biocenosis) καλείται ενεργή

υλής.

Η διαδικασία αποικοδόμησης οδηγεί στην παραγωγή υψηλών ποσοτήτων ιλύος,

διοξείδιο του άνθρακα και νιτρικά ιόντα (NO3 -). Η ιλύς ανακυκλώνεται μερικώς στη

δεξαμενή αερισμού και το πλεόνασμα θα πρέπει να υπο βληθεί σε κάποια επεξεργασία

πριν διατεθεί για περαιτέρω χρήση. Βελτιώσεις στην επεξεργασία των αποβλήτων
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οδήγησαν στην τροποποίηση της μεθόδου από μια δεξαμενή αερόβιας επεξεργασίας, σε

ένα συνδυασμό δεξαμενών που περιλαμβάνουν αερόβιες, ανοξικές (anoxic,  δηλ.

συνθήκες όπου το διαλυμένο οξυγόνο είναι μεταξύ 0 -0,5 ppm) και αναερόβιες

συνθήκες, οι οποίες απομακρύνουν ανόργανα στοιχεία όπως το άζωτο και ο φωσφόρος

(Drysdale et al., 1999).

1.7.2.2 Αναερόβια επεξεργασία (Anaerobic treatment)

Η αναερόβια επεξεργασία αποτελεί κατάλληλη μέθοδο για την απομάκρυνση του

οργανικού φορτίου από ιδιαίτερα μολυσμένα υγρά απόβλητα. Πραγματοποιείται από

βακτήρια που δεν χρειάζονται οξυγόνο για την αποικοδόμηση των οργανικών ενώσεων

από τα υγρά απόβλητα. Η αναερόβια επεξεργασ ία γίνεται όμως με βραδύτερο ρυθμό,

επειδή αυτοί οι μικροοργανισμοί έχουν χαμηλότερη μεταβολική δραστηριότητα

αποικοδόμησης από ότι οι αερόβιοι, με αποτέλεσμα η αναερόβια επεξεργασία να είναι

περισσότερο ευαίσθητη από την αερόβια μέθοδο. Η αναερόβια επεξερ γασία των

αποβλήτων εφαρμόζεται όλο και περισσότερο επειδή επιτρέπει την ανάκτηση

σημαντικής ποσότητας μεθανίου για χρήση ως πηγή ενέργειας. Επιπλέον, κατά την

αναερόβια επεξεργασία παράγονται σημαντικά μικρότερες ποσότητες ιλύος (λάσπης).

Τα υγρά απόβλητα των ελαιουργείων είναι κατάλληλα για αναερόβια επεξεργασία,

καθώς το ρυπαντικό φορτίο αποτελείται από οργανικές και διαλυτές ενώσεις, όπως

σάκχαρα, πηκτίνη, κ.λ.π. Όμως η παραγωγή μεθανίου (methanogenesis) συχνά

παρεμποδίζεται στη βιολογική επεξεργασία τω ν υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων. Οι

υψηλές συγκεντρώσεις COD και BOD 5 (πάνω από 7 g/lt), η παρουσία πολυφαινολών

και λιπαρών οξέων στα υγρά απόβλητα προκαλούν αστάθεια στο μεταβολισμό των

μικροοργανισμών και συμβάλλουν στη συσσώρευση πτητικών λιπαρών οξέων .

Εάν το οργανικό και ανόργανο φορτίο των αποβλήτων δεν είναι υψηλό, είναι δυνατόν η

επεξεργασία να γίνει σε εγκαταστάσεις αστικών λυμάτων. Η επεξεργασία με τη μέθοδο

της ενεργούς ιλύος έχει μεγάλη ικανότητα αφαίρεσης COD και BOD5 (έως και 80 –

85% του ολικού φορτίου), αλλά μόνο εάν ο ρυθμός λειτουργίας είναι της τάξεως των 2 -

4 g/lt ανά ημέρα (Rozzi and Malpei, 1996).
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1.7.3  Φυσικοχημικές μέθοδοι επεξεργασίας

1.7.3.1  Λίμνες Εξάτμισης (Lagoons)

Οι λίμνες εξάτμισης είναι μία από τις παλαιότερες μεθόδους για  την επεξεργασία των

υγρών αποβλήτων. Αποτελεί ικανοποιητική τεχνική για την επεξεργασία υγρών

αποβλήτων με μικρό ρυπαντικό φορτίο. Οι βιολογικές μέθοδοι επεξεργασίας βασίζονται

στη δράση μικροοργανισμών που αποικοδομούν τα οργανικά συστατικά των αποβλήτων

σε απλούστερα, αβλαβή και ενεργειακά σταθερότερα προϊόντα. Το Το κύριο

μειονέκτημα των λιμνών εξάτμισης είναι οι μεγάλες επιφάνειες που απαιτούνται και η

μεγάλη περίοδος επεξεργασίας που διαρκεί περισσότερο από 60 ημέρες (Rozzi and

Malpei, 1996).

Σήμερα οι λίμνες εξάτμισης χρησιμοποιούνται για "αποθήκευση" και εξάτμιση του

ύδατος, ενώ παράλληλα έχουμε και διαχωρισμό των στερεών από την υγρή φάση με

καθίζηση. Το μέγιστο ποσοστό εξάτμισης μπορεί να φθάσει σε τιμές 1m 3 ανά 1m2 κατά

τη διάρκεια ενός μήνα. Μετά  την εξάτμιση των υγρών αποβλήτων, τα στερεά που

απομένουν χρησιμοποιούνται ως λίπασμα (Rozzi and Malpei, 1996).

Πίνακας 1.8: Αριθμός ελαιουργείων µε εξατµισοδεξαµενές στην Κρήτη (Μιχελάκης 1999).

Οι λίμνες εξάτμισης είναι απλές εφαρμογές, χαμηλού κόστου ς, αλλά υπάρχει κίνδυνος

ρύπανσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα εάν η μόνωση της λεκάνης δεν είναι

σωστή ή εάν υπάρξει κάποια διαρροή. Κύριο μειονέκτημα της μεθόδου είναι η έντονη

δυσοσμία που αναδύεται από τα υγρά απόβλητα, η οποία είναι αντιληπτή σε με γάλη

απόσταση. Ο ρυθμός εξάτμισης εξαρτάται από το κλίμα και μπορεί να διαρκέσει

μερικές εβδομάδες. Στο τέλος της διαδικασίας παραμένει μια ελαιούχος και υγρή λάσπη

(Rozzi and Malpei, 1996).
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Εικόνα 1.4. Δεξαμενή εξάτμισης

1.7.3.2  Διαχωρισμός με μεμβράνες (Membrane separation)

H μέθοδος αυτή εφαρμόζεται για την απομάκρυνση αιωρούμενων, κολλοειδών και

διαλυμένων ουσιών από τα υγρά απόβλητα. Χρησιμοποιείται μια ημιπερατή ή πορώδης

μεμβράνη, η οποία λειτουργεί σαν φυσικό φράγμα μέσω του οποίου οι ουσίες είτε

περνούν είτε παρακρατούνται ανάλογα με το μέγεθός τους. Η δομή και τα

χαρακτηριστικά της μεμβράνης καθορίζουν τη φύση του διαχωρισμού. Κοινό

χαρακτηριστικό όλων των διαδικασιών διήθησης με μεμβράνες είναι η εφαρμογή

πίεσης, η οποία αναγκάζει το διάλυμα να  περάσει μέσω της πορώδους μεμβράνης και να

επιτευχθεί εκλεκτικός διαχωρισμός. Η διαπερατότητα εξαρτάται από το μέγεθος των

μορίων και των πόρων των μεμβρανών.

Η τεχνολογία των μεμβρανών χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση (concentration), τον

καθαρισμό (purification) και την κλασματοποίηση (fractionation) και είναι

αποτελεσματική για την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών, προϊόντων

και νερού. Εφαρμόζεται για τη συγκέντρωση των υγρών στη βιομηχανία επεξεργασίας

τροφίμων (Rozzi and Malpei, 1996).

Πριν το διαχωρισμό με μεμβράνες είναι απαραίτητο ένα στάδιο προ -φιλτραρίσματος

ώστε να αφαιρεθούν τα μεγάλα αιωρούμενα στερεά. Έχει υποστηριχτεί ότι η τεχνολογία

των μεμβρανών επιτρέπει το διαχωρισμό ουσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας από τα

υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων (π.χ. πολυφαινόλες) (Rozzi and Malpei, 1996), αλλά

μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία δεν υπάρχει καμία μονάδα που να αξιοποιεί τα υγρά

απόβλητα προς την κατεύθυνση αυτή. Ο διαχωρισμός με μεμβράνες δεν είναι
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κατάλληλος για υγρά απόβλητα υψηλού ρ υπαντικού φορτίου από την παραγωγή

ελαιολάδου, γιατί δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των μεμβρανών

λόγω φραξίματος των πόρων και φαινομένων συσσωμάτωσης και προσρόφησης,

γεγονός που συμβάλλει στη δημιουργία ενός στρώματος γλοιώδους υφής στην

επιφάνεια των μεμβρανών.

Η τεχνολογία των μεμβρανών είναι αποτελεσματική στην επεξεργασία των υγρών

αποβλήτων ελαιουργείων μόνο όταν το υψηλό ρυπαντικό φορτίο έχει μειωθεί

προηγουμένως με άλλες μηχανικές ή βιολογικές μεθόδους. Η τεχνολογία αυτή είναι

υψηλού κόστους για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων των ελαιουργείων (Brenes

et al., 1999).

1.7.3.3  Αποτέφρωση (Incineration)

Η αποτέφρωση είναι η καταστροφή του οργανικού περιεχομένου των αποβλήτων

παρουσία αέρα σε υψηλή θερμοκρασία, που συνοδεύεται από πλ ήρη εξάτμιση του

ύδατος. Η επεξεργασία αυτή είναι αποτελεσματική για τα υγρά απόβλητα των

ελαιουργείων λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε οργανική ουσία. Όσο

υψηλότερο είναι το οργανικό περιεχόμενο των υγρών αποβλήτων (οργανική ουσία

τουλάχιστον 10%), τόσο αποτελεσματικότερη είναι η τεχνολογία αποτέφρωσης σε

σύγκριση με την μηχανική-βιολογική επεξεργασία.

Τα υγρά απόβλητα ψεκάζονται στο θάλαμο αποτέφρωσης υπό μορφή λεπτών

σταγονιδίων μέσω ειδικών ακροφυσίων, επιτυγχάνοντας έτσι την καλύτερη ανάμιξη με

τον θερμό αέρα. Η θερμοκρασία αποτέφρωσης κυμαίνεται από 650°C μέχρι 1600°C

περίπου. Το ιξώδες των υγρών αποβλήτων είναι εξαιρετικής σημασίας, επειδή ενεργεί

ως υπόστρωμα (feed) και θα πρέπει να είναι μικρότερο από 10.000 SSU (Saybolt

Universal Seconds). Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρουμε ότι ιξώδες 10.000 SSU

αντιστοιχεί στο ιξώδες του μελιού, ενώ τα φυτικά έλαια έχουν ιξώδες 200 SSU περίπου.

Όλοι οι τύποι αποτεφρωτήρων μπορεί να λειτουργήσουν σε καθεστώς πυρόλυσης και

μειωμένου οξυγόνου. Το κυριότερο πρόβλημα  είναι η σχηματιζόμενη τέφρα και τα

καυσαέρια, η διαχείριση των οποίων είναι δαπανηρή (Rozzi and Malpei, 1996; Brenes et

al., 1999)
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1.7.3.4 Εξάτμιση και απόσταξη(Evaporation and Distillation)

Αυτές οι μέθοδοι επεξεργασίας συμπυκνώνουν το οργανικό και ανό ργανο περιεχόμενο

των υγρών αποβλήτων ελαιουργείων καθώς επίσης και της μη -πτητικές διαλυμένες

ουσίες με εξάτμιση. Η ενέργεια για την εξάτμιση προέρχεται από θερμότητα καύσης ή

από φυσική πηγή (ήλιος). Το μειονέκτημα αυτών των διαδικασιών σχετίζεται με την

επεξεργασία και τη διάθεση των προϊόντων που προκύπτουν, όπως η διάθεση των

ημιστερεών υπολειμμάτων. Τα υπολείμματα αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως

ζωοτροφή, αλλά η χρήση τους είναι περιορισμένη λόγω της πικρής γεύσης και της

υψηλής περιεκτικότητας σε κάλιο (Rozzi and Malpei,1996).

Είναι γνωστό ότι τα στερεά υπολείμματα έχουν υψηλό ενεργειακό περιεχόμενο που

χρησιμοποιείται συχνά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το νερό που

εξατμίζεται μπορεί να συμπυκνωθεί και χρησιμοποιείται στη γραμμή επεξεργασί ας της

μεταποιητικής μονάδας. Ο συμπυκνωμένος ατμός από την έξοδο της τουρμπίνας

μεταφέρεται στο λέβητα και χρησιμοποιείται ως κινητήριος δύναμη για τις μηχανές.

Μετά την απομάκρυνση του νερού (ξήρανση), το στερεό υπόλειμμα μπορεί να

αποτεφρωθεί και να συμβάλει στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή το συμπύκνωμα

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα. Η αποδοτικότητα της εξάτμισης υπολογίζεται

στο 50% των ολικών διαλυμένων στερεών.

Η μέθοδος της απόσταξης εφαρμόζεται για ιδιαίτερα μολυσμένα υγρά απόβλητα

ελαιοτριβείων ή αλατούχα απόβλητα από βιομηχανίες ψαριών ή κρέατος ή για την

αναγέννηση ιοντο-ανταλλακτικών ρητινών. Το συμπυκνωμένο στερεό υλικό που

προκύπτει από την εξάτμιση μπορεί να καεί και να παρέχει θερμική ενέργεια στις

εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Όμ ως η καύση απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία των

αερίων που δημιουργούνται. Ένα επιπλέον πρόβλημα είναι το συμπύκνωμα από την

απόσταξη το οποίο δεν είναι από καθαρό νερό και περιέχει κλάσματα πτητικών λιπαρών

οξέων και αλκοολών. Αυτές οι ενώσεις είναι υπεύθυνε ς για τις υψηλές τιμές COD

(πάνω από 3g COD/lt) και απαιτείται πρόσθετη επεξεργασία του συμπυκνώματος πριν

από τη διάθεσή του (Rozzi and Malpei, 1996).

1.7.3.5  Συσσωμάτωση (Flocculation)

Η συσσωμάτωση αναφέρεται στη χημική αποσταθεροποίηση των κολλοειδών

διασπορών εξαιτίας της προσθήκης κατάλληλων ηλεκτρολυτών, οι οποίοι μειώνουν το
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φορτίο των κολλοειδών σωματιδίων, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι ηλεκτροστατικές

απωστικές δυνάμεις και τα κολλοειδή τεμαχίδια να σχηματίζουν μεγαλύτερα

συσσωματώματα τα οποία καθιζάνουν ως ίζημα.

Οι παράγοντες που ευνοούν τη συσσωμάτωση είναι η βαθμίδα (gradient) ταχύτητας, ο

χρόνος και το pH. Ο χρόνος και η ταχύτητα αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την

κροκίδωση-συσσωμάτωση των σωματιδίων. Επιπλέον το pH είναι ένας σημαντι κός

παράγοντας στην απομάκρυνση των κολλοειδών. Συχνά είναι απαραίτητη η προσθήκη

ενός χημικού αντιδραστηρίου (πολυ -ηλεκτρολύτη) που ονομάζεται κροκιδωτικό μέσο

που προάγει τη συσσωμάτωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, για την επεξεργασία των

αποβλήτων σφαγείων, οι διαλυτές κολλοειδείς ουσίες αφαιρούνται με συνδυασμό

συσσωμάτωσης-κροκίδωσης (Jaouani et al., 2005).

1.7.3.6  Καθίζηση (Precipitation)

Η μέθοδος της καθίζησης χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση των διαλυμένων

ουσιών από τα απόβλητα, με την προσθήκη  ενός χημικού παράγοντα που ευνοεί τη

συσσωμάτωση των σωματιδίων, παρεμποδίζοντας τις ηλεκτροστατικές δυνάμεις που τα

κρατούν χωριστά. Υπάρχουν τέσσερα βασικά στάδια στη διαδικασία: ρύθμιση pH,

συσσωμάτωση, διαύγαση και διήθηση. Η καθίζηση είναι μέθοδος απ ομάκρυνσης του

ρυπαντικού φορτίου από τα απόβλητα υπό μορφή στερεού ιζήματος. Το ίζημα

εμφανίζεται μόνο όταν το διάλυμα είναι υπερκορεσμένο.

Η μέθοδος αυτή είναι πολύ χρήσιμη στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, όπου μια

χημική αντίδραση μπορεί να δημιουρ γήσει ένα στερεό ίζημα από το διάλυμα, το οποίο

στη συνέχεια μπορεί να απομακρυνθεί με φιλτράρισμα, φυγοκέντριση ή να χωριστεί

διαφορετικά από την υγρή φάση.

1.7.3.7 Οξείδωση/Αναγωγή και Αποτοξικοποίηση (Oxidation/Reduction and

Detoxification)

Μια μεγάλη ποικιλία συστατικών των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων τοξικών

ουσιών, μπορεί να καταστραφεί ή να αποτοξινωθεί μέσω οξειδοαναγωγικών

αντιδράσεων. Η χημική οξείδωση χρησιμοποιεί οξειδωτικά μέσα όπως το υπεροξείδιο

του υδρογόνου (H2O2) ή το χλώριο για να μειωθεί το COD και BOD 5 και για να

απομακρυνθεί τόσο το οργανικό όσο και το οξειδούμενο ανόργανο ρυπαντικό φορτίο. Η
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διαδικασία οξείδωσης ενισχύεται όταν εφαρμόζονται τα οξειδωτικά μέσα σε συνδυασμό

με υπεριώδη ακτινοβολία (Galiatsatou et al., 2002).

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται σπάνια για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων

ελαιοτριβείων, λόγω των μεγάλων ποσοτήτων οξειδωτικών μέσων που χρειάζονται για

την επεξεργασία του υψηλού οργανικού φορτίου των αποβλήτων. Μετά την οξείδωση,

οι χημικές ουσίες παραμένουν  στην υδατική φάση και είναι αδύνατο να επεξεργαστούν

περαιτέρω βιολογικά.

1.7.3.8 Προσρόφηση (Adsorption)

Η προσρόφηση είναι η φυσική σύνδεση αερίων ή διαλυμένων ουσιών στην επιφάνεια

των στερεών, ιδιαίτερα σε πορώδη στερεά. Χρησιμοποιείται κυρίως ενεργός  άνθρακας

ως παράγοντας προσρόφησης. Η προσρόφηση εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις

επεξεργασίας υγρών αποβλήτων: εξάλειψη οσμών, χρώματος ή γεύσης, ανάκτηση

διαλυτών, καθαρισμός υγρών αποβλήτων, απομάκρυνση τοξικών ουσιών από τα

απόβλητα, όπως φυτοφάρμακα, φαινόλες κλπ.

1.8 Δομή και ιδιότητες των πολυφαινολών

Οι φαινόλες είναι γνωστές από τη βιβλιογραφία και σαν πολυφαινόλες ή

πολυφαινολίκες ενωσεις. Είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των ΥΑΕ και

ενοχοποιούνται για την δύσκολη επεξεργασία του ς, αφού είναι συστατικά που

αποικοδομούνται δύσκολα, παρουσιάζοντας αντιμικροβιακές και φυτοτοξικές ιδιότητες.

Αναλυτικότερα οι φαινόλες διαφέρουν από τις αλκοόλες στο ότι η –ΟΗ ομάδα ενώνεται

απευθείας με τον βενζολικό δακτύλιο. Το όνομα "φαινόλη" αποτελεί όχι μόνον την

ονομασία μιας συγκεκριμένης ένωσης, αλλά μιας ευρύτερης κατηγορίας ενώσεων. Ο

όρος "πολυφαινόλη" αναφέρεται σε οργανικές ενώσεις που το μόριο τους περιλαμβάνει

ένα τουλάχιστον αρωματικό δακτύλιο (C6) με περισσότερα του ενός-OH (Εικόνα 1.5).

Εικόνα 1.5: Η φαινόλη και η Α-πολυφαινόλη.
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Όσον αφορά τις φυσικοχημικές τους ιδιότητες, οι φαινολικές ενώσεις είναι σχετικά

πολικές ενώσεις, πτητικές και σχετικά διαλυτές στο νερό. Η διαλυτότητα τους μειώνεται

όσο αυξάνει ο αριθμός των υποκαταστατών τους. Χαρακτηρίζονται από υψηλό σημείο

βρασμού γιατί έχουν την τάση να σχηματίζουν δεσμούς Η. σημαντικότερη όμως

ιδιότητα τους είναι ο όξινος χαρακτήρας που εμφανίζουν και που είναι κατά πολύ

ισχυρότερος εκείνου των αλκοολών. Η υποκατάσταση του αρωματικού δακτυλίου με

μια ομάδα δέκτη ηλεκτρονίων αυξάνει την οξύτητα της φαινόλης, ενώ η υποκατάσταση

με μια ομάδα δότη ηλεκτρονίων ελαττώνει την οξύτητα.

Σχεδόν όλα τα ανώτερα φυτά και πολλοί οργανισμοί περιέχουν διάφορα είδη και

διαφορετικές ποσότητες φαινολικών συστατικών. Οι φυτικές φαινόλες παρουσιάζουν

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

οργανικούς διαλύτες, μερικές είναι υδατοδιαλυτές (κυρίως καρβοξυλικά οξέα και

γλυκοζίτες), ενώ άλλες είναι ισχυρά αδιάλυτα ισομερή. Οι ιδιότητες αυτές προσδίδουν

στις φαινόλες ξεχωριστούς χαρακτήρες.

Μέσω αντιδράσεων συμπύκνωσης, προσθήκης ή πολυμερισμού του βασικού

αρωματικού δακτυλίου, προκύπτει ένας μεγάλος αριθμός παραγώγων. Οι φαινόλες

βιοσυντίθενται με αρκετά διαφορετικές πορείες και κατά συνέπεια συνιστούν μία

ετερογενή ομάδα από άποψη μεταβολικής διαδικασίας.

1.8.1 Τα φαινολικά συστατικά της ελιάς και των ΥΑΕ

Πρώτος ο Cruess to 1948 διαπίστωσε την παρουσία των φαινολικών ουσιών, στον καρπό

της ελιάς. Αργότερα οι πολυφαινόλες χαρακτηρίστηκαν σαν φυσικά αντιοξειδωτικά

συστατικά του ελαιολάδου (Montedoro, 1972; Vazquez et al., 1975; Yanishlieva-

Maslarova, 1984; Papadopoulos and Boskou, 1991; Baldioli et al., 1996; Esti et al., 1996;

Servili et al., 1996). Η ποσότητα των φαινολικών ουσιών, που συναντώνται στο

ελαιόλαδο, κυμαίνεται και εξαρτάται από τις καλλιεργητικές φροντίδες και τους

περιβαλλοντολογικούς παράγοντες. Επίσης ο βαθμός ωριμότητας του καρπού, κατά τη

συγκομιδή, οι συνθήκες διατήρησης του καρπού πριν από την εξαγωγή και ο τύπος του

ελαιουργείου που χρησιμοποιείται για την παραλαβή του ελαιολάδου, μπορεί να

επηρεάσουν την περιεκτικότητα του σε φαινόλες (Solinas et al., 1978; Montedoro and

Garofolo, 1984; Amiot et al., 1986; Solinas, 1987; Servili et al., 1996; Alloggio and

Caponio, 1997; Frega et al., 1997).
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Έχουν εντοπιστεί στον καρπό της ελιάς φαινολικές ουσίες απλής αλλά και πολύπλοκης

δομής (Fedeli, 1977). Οι κυριότερες από τις φαινόλες που συναντώνται στο

ελαιόλαδο είναι η τυροσόλη και η υδροξυτυροσόλη. Η τελευταία μάλιστα

παρουσιάζει αξιόλογη αντιοξειδωτική δράση (Vazquez et al., 1976, Visioli et al.,

2001). Εκτός από τις δύο αυτές φαινολικές ουσίες που έχουν ανιχνευθε ί, στο ελαιόλαδο

υπάρχουν και φαινολικά οξέα όπως είναι το καφεϊκό (3,4 διυδροξυκιναμικό), το

πρωτοκατεχικό (3,4-διυδρο-ξυβενζοϊκό) και διάφορα άλλα (Vazquez et al., 1976;

Fedeli, 1977). Η τυροσόλη βρίσκεται σχεδόν σε όλα τα ελαιόλαδα. Στον ελαιόκαρπο

απαντώνται γλυκοζίτες στο μόριο της αγλυκόνης των οποίων διαπιστώθηκε η

παρουσία καφεϊκού οξέος, υδροξυτυροσόλης, τυροσόλης και ελενολικού οξέος.

Μεταξύ αυτών η ελευρωπαΐνη, ενας φαινολικός γλυκοζίτης, που είναι η πιο

χαρακτηριστική φαινόλη του ελαιοκάρπο υ. Επισής βρίσκεταί σε ποσότητες και στα

απόβλητα που προέρχονται από τις διαδικασίες παραγωγής του ελαιο λάδου και

επεξεργασίας της βρώσιμης ελιάς. Απομονώνεται σε σημαντικές ποσότητες και από τα

φύλλα της ελιάς (60- 90mgg-1 ξηρό βάρος) τα οποία κατατάσσονται στα στερεά

απόβλητα των ελαιοτριβείων. Η ελευροπαΐνη ανήκει σε μία συγκεκριμένη ομάδα, η

οποία ονομάζεται σεκοϊριδοειδή (secoiridoids), και είναι ένας εστέρας ελενολικού και

υδρόξυ – τυροσολικού οξέος (Guiso et al., Panizzi et al.) (εικόνα 1.6).
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Η επισχετική δράση της ουσίας ταυτίστηκε με τα προϊόντα υδρόλυσης της

ελευρωπαΐνης, τον πικρό γλυκοζίτη που απαντάται στις πράσινες ελιές (Μπαλής,

1994). Τα επίπεδα των φαινολών στις πράσινες ελιές είναι ιδιαίτερα υψηλά (>1000ppm

καφεϊκό οξύ), ελαττώνονται όμως κατά την αλκαλική επεξεργασία ή τη διατήρηση σε

άλμη. Αναφέρεται ότι μικρόκαρπες ποικιλίες ελαιοκάρπου παρουσιάζουν ψηλά επίπεδα

ελευρωπαΐνης σε αντίθεση με μεγαλόκαρπες ποικιλίες που παρουσιάζουν χαμηλά

επίπεδα. Οι Cimato et al., 1990, έδειξαν με την ωρίμανση του ελαιοκάρπου, να

λαμβάνει χώρα η υδρόλυση των συστατικών μεγάλης μοριακής μάζα ς, με τον

σχηματισμό τυροσόλης και υδροξυτυροσόλη ς, ενώ συμβαίνει μια εμφανής μείωση

απροσδιόριστων αλλά πιθανά άλλων φαινολικών συστατικών.

Εικόνα 1.6  Δομή της ελευρωπαΐνης

Η ελευρωπαΐνη είναι σημαντικό συστατικό καθώς διαθέτει τόσο αντιοξειδωτικές όσο

και αντιμικροβιακές ιδιότητες(Maestro- Duran et al., Brenes et al., Ruiz-Barba et al.,

Panagou et al, Soler-Rivas et al.). Πιο συγκεκριμένα η αντιμικροβιακή δράση του

εκχυλίσματος της ελιάς στους Lactobacillus plantarum , Leuconostoc mesenteroides , και

στους παθογόνους Pseudomonas aeruginosa , Staphylococcus aureus  έχει αποδοθεί στην

ελευρωπαΐνη και στα προϊόντα διάσπασής της (Τassou et al). Ειδικότερα, η ζύμωση της

ελιάς που επιτυγχάνεται με τα είδη Lactobacillus spp., είναι γνωστό ότι παρεμποδίζεται

από τις φαινολικές ουσίες της ελιάς (Ciafardini et al, Marsilio et al). Η συγκεκριμένη

παρεμπόδιση έχει αποδοθεί, μεταξύ άλλων, στο φαινολικό γλυκοζίτη της ελευρωπαΐνης

και στα προϊόντα της υδρόλυσής της, την β-3,4-διυδροξυφαινυλαιθανόλη, το ελενολικό

οξύ και το άγλυκο της ελευρωπαΐνης (Marsilio et al) (εικόνα 1.7).
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Εικόνα 1.7: Η δομή της ελευρωπαΐνης καθώς και των προϊόντων της υδρόλυσής της από τη β-

γλυκοσιδάση.

Επιπλέον, εκχυλίσματα που περιέχουν τις παραπάνω ουσίες φέρεται να παρεμποδίζουν

την αύξηση ενός αριθμού, κυρίως Gram – αρνητικών βακτηρίων, ενώ στις

αντιμικροβιακές ιδιότητες της ελευρωπαΐνης αποδίδεται η παρεμπόδιση της

εκβλάστησης των σπορίων των Bacillus cereus, Bacillus subtilis και η βακτηριοστατική

δράση στη Salmonella enteridis  (Nychas et al).

Επιπροσθέτως, παρότι η ελευροπαΐνη είναι ικανή να μειώσει κατά 80% την παραγωγή

αφλατοξίνης από μύκητες, έχει βρεθεί πως η ανάπτυξη των στελεχών Penicillium και

Aspergillus δεν παρεμποδίζεται σε σημαντικό βαθμό από την ελευρωπαΐνη αλλά από τα

προϊόντα της υδρόλυσής της, όπως η τυροσόλη (Nychas et al).

Οι έρευνες του μηχανισμού δράσης της ελευρωπαΐνης, των προϊόντων της υδρόλυσής

της, καθώς και των περισσότερων φαινολικών ουσιών στρέφονται γύρω από τις

επιδράσεις τους στην κυτταρική μεμβράνη (Nychas et al, 1995) και σχετίζεται με την

παρουσία μιας υδροξυλομάδας που υπάρχει στο μόριό τους. Πιο συγκεκριμένα, η

ελευρωπαΐνη και το άγλυκό της μετουσιώνουν τις πρωτεΐνες της κυτταρικής μεμβράνης

των βακτηρίων και προκαλούν διαρροή μεταβολιτών και ενζύμων από το κύτταρο με

συνέπεια τη θανάτωση του μικροοργανισμού (Marsilio et al, 1998). Εντούτοις, μερικά

στελέχη του L. plantarum είναι ικανά να αναπτύσσονται σε υψηλές συγκεντρώσεις

υδρόξυ–τυροσολικού οξέος σε ελαιόκαρπους που έχουν υποστεί επεξεργασία με NaOH.

Αυτό υποδηλώνει πως οι πρωτεΐνες και τα αμινοξέα των ελαιοκάρπων μπορούν να

περιορίσουν τις αντιμικροβιακές ιδιότητες των φαινολών όταν αναμιχθούν με αυτές

(Marsilio et al).

Η διάλυση των κολοειδών ουσιών (πρωτεϊνών και πολυσακχαριτών) οι οποίες είναι

υδατοδιαλυτές και συνυπάρχουν με τις φαινολικές συντελεί και στη μερική διάλυση
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των φαινολικών ουσιών, κατά την επεξεργασία του ελαιοκάρπου στο ελαιουργεί ο. Η

διάλυση αυτή έχει σαν συνέπεια ένα μεγάλο μέρος των φαινολικών ουσιών, οι

οποίες υπάρχουν στη σάρκα του καρπο ύ, να απομακρύνονται με τα απόνερα. Για το

λόγο αυτό συναντάται στα απόνερα, το σύνολο των απλών και πολύπλοκων

φαινολικών ουσιών οι οποίες περιέχονται στον καρπό. Επομένως συνιστάται λογική

χρήση του νερού που χρησιμοποιείται κατά την επεξεργασία, στο ελαιουργείο, ώστε

να παραμένουν ποσότητες πολυφαινολών στο ελαιόλαδο (Vazquez et al.,1975; Fedeli,

1977).
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Πινακάς 1.9 : Φαινολικά συστατικά στα ελαιόδενδρα

Φαινολικό συστατικό Φύλλα Σπόρος Σάρκα
καρπού Ελαιόλαδο Υγρά

Απόβλητα
Μοριακή
μάζα

Apigenin X (απούσα) X 270
Apigenin-7-glycosides X X
Caffeic acid X X X X 180
Chlorogenic acid X 343
Cinnamic acid X X 148
Comoside X 316
o-Coumaric acid X X X 164
p-Coumaric acid X X X X 164
Cyanidin-3-glycosides X X
Demethyloleuropein X X 526
Elenolic acid X X X 242
Elenolic acid glucoside X X
Ferulic acid X X X 194
Gallic acid X X 170
(Halleridone) X 154
Hesperidin X X 610
Homovanillic acid X 182
p-Hydroxybenzoic acid X X 138
p-Hydroxyphenylacetic acid X X 152
(p-Hydroxyphenyl)ethanol X 138
Hydroxytyrosol X X X X 154
Ligstroside X X 524
Luteolin X X X 286
Luteolin-7-glucoside X X 448
Luteolin-7-rutinoside X
Nuezhenide X
Nuezhenide oleoside X
Oleuropein X X X X 540
Oleoside και oleuroside X
Protocatechuic acid X X 154
Quercitin X X 302
Quercitin-3-rutinoside (ruti X X Χ 610
Salidroside X
Sinapic acid X 224
Syringic acid X X X 198
Tyrosol X X X 138
Tyrosol glucoside X 300
Vanillic acid X X X 168
Veratric acid X Χ
Verbascoside X 624
Πηγές: Κυριτσάκης, Α. 1988. ,Esti et al., 1998. , Armandodoriano, B. and N. Uccella. 2000. Danielle
Ryan, et all., 2002

Η παρουσία παρεμποδιστικών ουσιών στα ΥΑΕ μπορεί να επηρεάσει τη μικροχλωρίδα

του εδάφους, ιδιαίτερα τα αερόβια σπορογόνα βακτήρια, σε περιοχές απόρριψης με

αποτέλεσμα τη μόλυνση των υδάτινων πόρων (θαλασσίων ή μη) των χωρών της

Μεσογείου. Συμπερασματικά η βιοαποδόμηση της ελευρωπαΐνης, καθώς και των

προϊόντων της υδρόλυσής της, έχει προτεραιότητα στην οποιαδήποτε προσπάθεια

διαχείρισης των ΥΑΕ.
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Τα υγρά απόβλητα των ελαιουργείων (κατσίγαρος) αποτελούν ένα υδατικό φυτικό

εκχύλισμα, που περιέχει μία σειρά από ουσίες όπως σάκχαρα, αζω τούχες ενώσεις,

οργανικά οξέα, πολυαλκοόλες, πολυφα ινόλες και υπολείμματα ελαίου. Τα απόβλητα

αυτά αν και αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα μόλυνσης και ένα δυσεπίλυτο

πρόβλημα στο χώρο των γεωργικών βιομηχανιών μπορούν να αξιοποιηθούν αφού είναι

πλούσια σε απλές και πολύπλοκες υδατοδιαλυτές φαινολικές ενώσεις με πιθανές

αντιοξειδωτικές ιδιότητες (Visioli et al., 1995b). Η περιεκτικότητα του κατσίγαρου σε

φαινολικές ενώσεις είναι 0.5 -1.8%. Περιέχει, επίσης, σε μικρότερα ποσοστά

φλαβονοειδή, ανθοκυάνες και τ αννίνες που παρουσιάζουν σημαντικές βιολογικές

δράσεις. Στα υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων περιέχονται σε μεγάλες ποσότητες η

υδροξυτυροσόλη, η τυροσόλη και η ολευρωπεΐνη. Σε ένα λίτρο υγρών αποβλήτων

υπάρχουν περίπου 130 mg από την ουσία αυτή και αν αναλ ογιστούμε ότι 30

εκατομμύρια τόνοι υγρών αποβλήτων παράγονται ετησίως από τα ελαιοτριβεία,

καταλαβαίνουμε ότι είναι μια τεράστια και ανεκμετάλλευτη πηγή φυσικών

αντιοξειδωτικών.

Η υδροξυτυροσόλη εμφανίζει, επίσης, αντιμικροβιακή και φυτοτοξική δράση με

αποτέλεσμα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν συντηρητικό τροφίμων, στην γεωργία για

την προστασία της ελιάς, σαν αντιοξειδωτικό στον άνθρωπο και σε τοπικά σκευάσματα

ενάντια στην γήρανση και τις φλεγμονές (Visioli et al., 1999).

Τα προϊόντα και τα υποπροϊόντα τ ης ελαιουργίας αποτελούν φυσική πηγή βιολογικά

ενεργών ουσιών και στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια απομόνωσης και

καθορισμού της δομής δευτερογενών μεταβολιτών από αυτά και στην συνέχεια

διερεύνηση της βιολογικής τους δραστικότητάς.

1.9 Αξιολόγηση της βακτηριακής εξυγίανσης των υγρών αποβλήτων ελαιουργείων

Τα τελευταία χρόνια έχει απομονωθεί ένας μεγάλος αριθμός μικροοργανισμών που είναι

ικανοί να διασπούν ενώσεις που μέχρι πρότινος θεωρούνταν μη βιοαποδομήσημες. Αυτό

σημαίνει ότι υπό την πίεση της επιλογής ανάμεσα σε περιβαλλοντικούς ρύπους,

αναπτύσσεται η μικροβιακή ικανότητα για την βιοδιάσπαση πολλών επικίνδυνων και

τοξικών ενώσεων. Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι πολλοί ρύποι επιμένουν στο περιβάλλον

υποδηλώνει την ανεπάρκεια της καταβολικής ικανότητας των μικροοργανισμών για την

διάσπαση των ρύπων.
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Υπάρχουν πολλοί παράγοντες, ορισμένοι μη βιολογικοί, που συμβάλουν στην

παραμονή των ρύπων στο περιβάλλον. Ένας από αυτούς είναι ότι πολλές μεταβολικές

οδοί δεν μπορούν να διασπάσουν πλήρως κάποιες ενώσεις. Αυτό ωστόσο ισχύει για

τους πολύ τοξικούς ρύπους όπως οι διοξίνες και τα ΡCBs.

Επίσης έχουν αναπτυχθεί διάφορες στρατηγικές προκειμένου να διασπαστούν πολλές

από τις πολύπλοκες ρυπαντικές ενώσεις που υπάρχουν στο περιβάλλον. Μια από αυτές

είναι η χρήση μίγματος μικροοργανισμών με συγκεκριμένες μεταβολικές οδούς. Το

μίγμα συνήθως αποτελείται από 2 ή 3 στελέχη, όπου το καταβολικό προϊόν του ενός

αποτελεί υπόστρωμα για το άλλο. (Kenneth etal. 1999)

Με την ενζυμική αποδόμηση της λιγνίνης και των πολυφαινολών από μύκητες λευκής

σήψης, παράγεται ένας μεγάλος αριθμός (πάνω από 100) από μόνο- δι- και τριμερή

αρωματικές ενώσεις. Πολλές από τις ενώσεις που υπάρχουν στον κατσίγαρο είναι

ίδιες ή πολύ όμοιες με τα προϊόντα που παράγονται με την ενζυμική διάσπαση της

λιγνίνης από τις λιγνάσες, περοξυδάσες, λακάσες/ φαινολοξυδάσες. Μολονότι οι

φαινολοξειδάσες είναι αποτελεσματικές στο να μετατρέπουν παράγωγα των φαινολών

στις αντίστοιχες ο-κινόνες, αυτές και τα μικρού μοριακού βάρους πολυμερή που

παράγονται από αυτές, μπορούν να παραμείνουν στα απόνερα μιας και δεν διασπώνται

περαιτέρω από τους μύκητες. Συγκριτικά, πολλές από τις υδροξυλιομένες αρωματικές

ενώσεις που βρίσκονται στον κατσίγαρο και από τα προϊόντα της βιοδιάσπαση της

λιγνίνης από μύκητες λευκής σήψης, αποτελούν υποστρώματα για περαιτέρω διάσπαση

ή μετατροπή σε προϊόντα υψηλότερης ποιότητας από βακτήρια. Για αυτό το σκοπό, τα

βακτήρια χρησιμοποιούν γνωστά μονοπάτια διάσπασης αρωματικών ενώσεων

(Ribbons et al.1984, Ribbons, 1987). Από τις εκτενείς πληροφορίες που υπάρχουν σε

βάσεις δεδομένων για τα καταβολικά μονοπάτια της αποδόμησης των αρωματικών

ουσιών και τη χρησιμοποίησή τους σε διαδικασίες βιοαποδόμησης (Timmis and

Pieper, 1990), προκύπτει ότι, ένας μεγάλος αριθμός κατεχολών, κινολών και άλλων

ενδιάμεσων παραγώγων της αποδόμησης του κατσίγαρου από τους μύκητε ς, είναι

κατάλληλα υποστρώματα για την ανάπτυξη βακτηρίω ν. Αυτό σημαίνει ότι η

αποτοξικοποίηση των YAE θα μπορούσε περαιτέρω να ενισχυθεί με βακτηριακά

στελέχη (Di Gioia et al. 2001).

Από τις μέχρι τώρα μελέτες στις καταβολικές οδούς των αρωματικών ενώσεων, είναι

προφανές ότι ένας μεγάλος αριθμός από κατεχόλες και κινόλες είναι υποστρώματα
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ενζυματικής διάσπασης του αρωματικού δακτυλίου στις θέσεις ortho- και meta-

οδηγώντας στην παραγωγή cis-cis-μουκονικού οξέος ή 2-υδρόξυμουκονικ-6-

οξοεξαδιενικού οξέος. π.χ. 2 - υδροξυμουκονική ημιαλδεύδη από κατεχόλη

αντίστοιχα. Οι μεταβολικοί οδοί της meta- σχάσης των βακτηρίων παρατηρείται από

την εξειδίκευση σε υποστρώματα επιτρέποντας την μεταβολική διαδικασία για

ανάλογα υποστρώματα. Η δραστηριότητας της m-σχάσης φαίνεται να περιορίζεται στα

βακτήρια, ενώ κάποια ευκαρυωτικά κύτταρα, όπως οι μύκητες και η μαγιά, φαίνεται

να αναπτύσσουν μόνο ortho-μεταβολικές οδούς, πράγμα που υποδηλώνει ότι κατέχουν

λιγότερη καταβολική ισχύ. Αυτό μας οδηγεί στην υπόθεση ότι ή εξυγίανση του

κατσίγαρου θα μπορούσε να επιτευχθεί καλύτερα συμπεριλαμβάνοντας βακτηριακά

στελέχη ικανά να χρησιμοποιούν ενδιάμεσα προϊόντα του μεταβολισμού την λιγνίνη

από μύκητες τα οποία συσσωρ εύονται ή και ακόμα εμποδίζουν την περαιτέρω

ανάπτυξη των μυκήτων. Επιπλέον υπάρχει σχετική αναφορά (Di Gioia et al 2001)

που περιγράφει την πλήρη απομάκρυνση, από βακτηριακά στελέχη, 7 από τα 9

φαινολικά υποστρώματα τόσο από συνθετικά μείγματα όσο και από κατσίγαρο. Τέλος

έχει προταθεί ότι η καταβολική ισχύς των μυκήτων μπορεί να διευρυνθεί με την

προσθήκη εξειδικευμένων βακτηριακών ενζύμων της meta-μεταβολικής οδού.

Επιπλέον, πολλές από τις ενώσεις (πάνω από 100) που συναντάμε στον κατσίγαρο

(εικόνα 1.8), προέρχονται από την διάσπαση της λιγνήνης από μύκητες και αποτελούν

υποστρώματα για περαιτέρω διάσπαση από βακτήρια πχ. οι ενώσεις ΙΙ και VΙ (εικόνα

1.9). Η βανιλίνη (ένωση ΙΙ) είναι υπόστρωμα για περαιτέρω αερόβ ια διάσπαση μέσω

της διμεθυλίωσης της, για την παραγωγή του 3,4- διυδροξυβενζολίου. Το τελευταίο

είναι υπόστρωμα για την διάσπαση του δακτυλίου μέσω πρωτοκατεχικής 3,4-

διοξυγενάσης προς 3 καρβόξυ cis-cis μουκονικού (Overhage et al. 1999).

Παρόμοια, το απομεθυλιωμένο προϊόν του εμιπιμικού οξέος (ένωση ΙV, εικ. 1.8)

είναι το 4,5-διυδροξυφθαλικό οξύ και είναι ενδιάμεσο προϊόν του μεταβολισμού των

φθαλικών ενώσεων από βακτήρια όπως οι ψευδομονάδες και οι μικρόκοκκοι

(Ribbons et al. 1984). Δεν έχει αποδειχθεί ότι οι μύκητες λευκής σήψεως

μεταβολίζουν το 4,5-διυδροξυφθαλικό οξύ, ωστόσο, είναι γνωστό ότι το φθαλικό οξύ

εμποδίζει την λιγνολυτική δραστηριότητα του μύκητα P. chrysosporium (Fenn and

Kirk 1979). Κατά συνέπεια η μεγάλη επιστημονική γνώση της ικανότητας των

βακτηρίων σχετικά με την ικανότητα τους να βιοδιασπούν ένα μεγάλο αριθμό

αρωματικών ενώσεων τα καθιστά σημαντικά εργαλεία για την διαδικασία της

βιοεξυγίανσης των ΥΑΕ (Timmis and Pieper,1990).
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Εικόνα 1.8: Μονομερείς  αρωματικές
ενώσεις που υπάρχουν στα υγρά
απόβλητα των ελαιουργείων.
(1) 3-μεθόξυφαινόλη, (2) κατεχόλη,
(3) 3,4-διυδρόξυφαινιλαιθανόλη,
(4) 3,4-διυδρόξυφαινιλοξικό οξύ,
(5) 3-υδρόξυβανζολικό οξύ,
(6) 4-υδρόξυφαινίλαιθανόλη,
(7) 3-υδρόξυφαινίλοξικό οξύ,
(8) 3-υδρόξυφαινίλπροπριονικό οξύ,
(9) 2-υδρόξυφαινίλπροπριονικό οξύ,
(10) p-κουμαρικό οξύ,
(11) 3-υδροξιβανζολικό οξύ.

Εικόνα 1.9: Παραδείγματα προϊόντων διάσπασης λιγνίνης. I, βανιλίνη ή βερατραλδεύδη, II,

βανιλικό ή  βαρατριλικό οξύ, III,  4-υδρόξυ-5-μεθόξυισοφθάλικό οξύ  ή  4,5-διμεθόξυ

ισοφθαλικό οξύ, IV, εμιπιμικό  οξύ, V,  φαινιλικό  δίμερο, VI, φαινιλοαιθερικό δίμερο, VII και

IX, προιόντα διάσπασης φαινυλικών διμέρων, VIII και X προιόντα διάσπασης

φαινυλοαιθερικών διμέρων.
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1.9.1. Μονοπάτια διάσπασης φαινολικών ενώσεων μικρού μοριακού βάρους από

βακτηριακά στελέχη.

Το ‘φαινολικό κλάσμα’ που περιέχεται στον κατσίγαρο αποτελεί την κύρια ουσία που

ευθύνεται για την τοξικότητα του κατσίγαρ ου έναντι στο περιβάλλον. Αυτό το

κλάσμα αποτελείται κυρίως από ένα μεγάλο αριθμό μονοκυκλικών αρωματικών

ενώσεων, όπως τυροσόλη, υδροξυτυροσόλη, κατεχόλη, καφεϊκό οξύ, βανιλικό οξύ,

φερουλικό οξύ κ.α (Ronchero A.V.,et al., 1974).

Πολλά βακτηριακά στελέχη, ιδιαίτερα του γένους Pseudomonas Alcaligenes,

Acinetobacter, Ralstonia, αλλά και άλλα, είναι ικανά να διασπούν φαινολικές ενώσεις

ενώ τα ένζυμα που συμμετέχουν συχνά κωδικοποιούνται από μεγάλα πλασμίδια που

ονομάζονται καταβολικά πλασμίδια και τα βακτήρια που τα περιέχουν έχουν την

ικανότητα να μεγαλώνουν σε ένα μεγάλο φάσμα υποστρωμάτων αυτού του είδους.

Τα βακτήρια αυτά έχουν την ικανότητα να διασπούν αρωματικές ενώσεις ακόμα και

όταν αυτές αποτελούν μοναδική πηγή άνθρακα και ενέργειας.

Σύμφωνα με τους Sayadi et. al (2000), λιόζουμο που περιέχει φαινολικές ενώσεις

μικρού μοριακού βάρους (πχ. βανιλικό, φερουλικό, συρινγγικό οξύ κ.α.),

βιοδιασπόνται από βακτήρια τόσο από καθαρές καλλιέργειες (ένα στέλεχος) όσο και

από μίγμα (πολλά στελέχη μαζί). Σε καλλιέργειες που περιείχαν μίγμα βακτηρίων, η

διάσπαση ήταν αποτελεσματικότερ η.

Πολλά στελέχη του γένους Pseudomomas έχουν αξιόλογη καταβολική δραστηριότητα

και είναι ικανά να χρησιμοποιούν ένα μεγάλο εύρος ενώσεων μικρού μοριακού

βάρους ως μοναδική πηγή άνθρακα και ενέργειας. (Sokatch, J. R. 1986). Ενώσεις

όπως βανιλικό οξύ, trans-φερουλικό, και π-κουμαρικό οξύ, διασπόνται εύκολα από

πολλά στελέχη Pseudomonas, χρησιμοποιώντας τις σαν μοναδικές πηγές άνθρακα.

Αυτές οι ενώσεις υπάρχουν σε μεγάλη ποσότητα στο περιβάλλον γιατί προέρχονται

από την βιοδιάσπαση τις λιγνίνης που κατά κύριο λόγο συμβαίνει από μύκητες

λευκής σήψης. Tα βακτήρια όταν διασπούν διάφορες αρωματικές ενώσεις αρχικά τις

μετατρέπουν σε συγκεκριμένα ενδιάμεσα προϊόντα που ονομάζονται κατεχόλη και

πρωτοκατεχικό οξύ. Στην συνέχεια αυτά τα ενδιάμεσα προϊόντα πηγαίνουν προς δύο

καταβολικές οδούς διάσπασης του βενζολικού δακτυλίου που είναι η ortho- ή η meta-

διασπαστική καταβολική οδός για να καταλήξουν τέλος στο κύκλο του Krebs (Van de

Meer et al., 1992).
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Τα γονίδια, τα ένζυμα και τη γονιδιακή ρύθμιση αυτών των δύο μεταβολικών οδών έχει

μελετηθεί λεπτομερώς σε διάφορα κατά Gram αρνητικά βακτήρια εδάφους (Parke et al.,

1995). Ο βιοχημικός μηχανισμός της διάσπασης του φερουλικού οξέος από βακτήρια

μελετήθηκε για πρώτη φορά από τους Toms & Wood (1970), όπου απέδειξαν ότι η

βανιλίνη, το βανιλικό οξύ και το πρωτοκατεχικό οξύ είναι ενδιάμεσα προϊόντα πριν την

σχάση του δακτυλίου από το βακτηριακό στέλεχος Pseudomonas acidovorans. Ομοίως

οι Delneri et al., (1995), απέδειξαν ότι το φερουλικό οξύ και το κουμαρικό οξύ

διασπόνται σε πρωτοκατεχικό οξύ μέσω του βανιλικού και του υδροξυβενζιλικού οξέος

αντίστοιχα, από το βακτηριακό στέλεχος Acinetobacter calcoaceticus DSM 586. Το

πρώτο βήμα μετασχηματισμού του φερουλικού οξέος σχετίζεται με το κόντεμα της

πλευρικής ανθρακικής αλυσίδας κατά δύο άνθρακες και την παραγωγή βανιλικού οξέος.

Ακολουθεί απομεθυλίωση και παραγωγή πρωτοκατεχικού οξέος, του οποίου ο δακτύλιος

σπάει, ακολουθώντας την ortho- καταβολική οδό (Εικόνα 1.10). Από γονιδιακή άποψη η

μετατροπή του βανιλικού οξέος σε πρωτοκατεχικό οξύ μελετήθηκε από τους Brunel &

Davison (1988) και προσφάτως από τον Priefert et al. (1997). Όσον αφορά το βακτήριο

Pseudomonas putida WCS358 και οι δύο μελέτες απέδειξαν ότι δύο πρωτεΐνες (VanA και

VanB) από το απομεθυλιωμένο σύμπλοκο της βανιλίνης, απομεθυλιώνουν το βανιλικό

οξύ παράγοντας πρωτοκατεχικό οξύ. Ο Priefert et al., (1997) είχε επίσης ανακαλύψει το

γονίδιο μια αλδεύδης απο-υδρογενάσης που είναι υπεύθυνο για την μετατροπή της

βανιλίνης σε βανιλικό οξύ (Venturi et al., 1998).

Εικόνα 1.10: Μεταβολική οδός βιοδιάσπασης του trans -φερουλικού και του p-κουμαρικού

οξέος από το βακτήριο  Pseudomonas putida WCS358. Φαίνονται οι προτεινόμενες μεταλλάξεις

στο DNA του βακτηρίου και τα γονίδια που παίρνουν μέρος σε κάθε βήμα, (Venturi, et al.,

(1998)).
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Αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση του βακτηριακού στελέχους Ps. putida PML2 το

οποίο μπορεί να διασπάσει υπό αερόβιες συνθήκες πολύπλοκες φλαβονοειδείς ενώσεις

όπως η κουρκετίνη και η ναριγινίνη που είναι παρόν στο μεγαλύτερο μέρος των

φυτικών ιστών (Εικόνα 1.11). Κάτω από τις αερόβιες συνθήκες τα φλαβονοειδή

είναι πολύ ενεργά λόγω των υδροξυλικών ομάδων. Οι –ΟΗ ομάδες είναι ικανές για

αυθόρμητες οξειδώσεις κάτω από παρατεταμένο αερισμό, η οποία γίνεται ακόμα πιο

γρήγορα κάτω από αλκαλικές συνθήκες.

Εικόνα 1.11: Το μονοπάτι διάσπασης της κουρκετί νης από το βακτηριακό στέλεχος P.putida

PML2. (Ι) Κουρκετίνη. (ΙΙ) Ναριγινίνη. (ΙΙΙ) ασταθές ενδιάμεσο προϊόν. (ΙVα)

Φλωρογλουκινόλη. (ΙVβ) καφεϊκό οξύ  (3,4-διυδρόξυ κιναμικό οξύ). (V) 3,4-διυδρόξυ

στυρένιο. (VI) Πρωτοκατεχική αλδεύδη. (VIΙ) Πρωτοκατεχικό οξύ. (Βhinu, Pillai and Sanjay

Swarup 2002).



1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

39

Στο αρχικό βήμα αερόβιας διάσπασης της κουρκετίνης έχουμε την οξείδωση και/ή την

αναγωγή των πρόδρομων ενώσεων που οδηγούν στο σχηματισμό πρωτοκατεχικού και

κατεχόλης. Η πρώτη αντίδραση της 3,3 -δι-απο-υδροξειλίωσης είναι πολύ σπάνια

περίπτωση για αερόβια αντίδραση. Σε αυτή την περίπτωση η κουρκετίνη πρώτα απο-

υδροξυλειώνεται δίνοντας ναριγινίνη και μετά αρχίζει να μετασχηματίζεται σε

μικρότερες ενώσεις.

Το καφεϊκό οξύ (3,4-διυδροξυκιναμικό οξύ (IVβ)) αποκαρβοξιλιώνεται σε αερόβιες

συνθήκες παράγοντας 3,4-διυδροξυστυρένιο και CO2. Το στυρένιο εμφανίζεται στο

περιβάλλον σαν αποτέλεσμα φυσικής αποκαρβοξυλίωσης του κινναμικού οξέος και

της φορμαλδεύδης (Shirai, el al, 1979).
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1.10. Βιοεξυγίανση.

1.10.1. Επεξεργασία των τοξικών αποβλήτων με μικροοργανισμούς

Στις μέρες μας ένα μεγάλο ποσοστό ανθρωπογενών δραστηριοτήτων προκαλούν

μόλυνση στο περιβάλλον. Επιπρόσθετα, η ανεξέλεγχτη αύξηση της μόλυνσης σε

συνάρτηση με την συνεχή εξάπλωση του πληθυσμού και η ταυτόχρονη ανάπτυξη

της βιομηχανίας η οποία στηρίζει την αύξηση του πληθυσμού συνοδεύτηκε με ένα

καινούριο είδος περιβαλλοντικής μόλυνσης. Έτσι εμφανίστηκαν i) χημικά προϊόντα

βιομηχανικής παραγωγής που δεν υπήρξαν ποτέ πριν στην βιόσφαιρ α, γνωστά σαν

ξενοβιοτικά προϊόντα. ii) Απόβλητα πλούσια σε βαρέα μέταλλα και ραδιενεργές

ενώσεις, και iii) η εξάπλωση σε ευρεία κλίμακα και η συνεχείς αύξηση των

τοξικών χημικών τα οποία στο παρελθόν ήταν διαθέσιμα σε μικρότερες ποσότητες

στην βιόσφαιρα.

Όσο αυξάνεται η παγκόσμια μόλυνση γίνεται επιτακτική η ανάγκη ανεύρεσης

λύσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος από την ρίζα του. Ως εκ τούτου, οι

προσπάθειες προστασίας του περιβάλλοντος εστιάζονται αφ’ ενός στην

επιβράδυνση του ρυθμού παραγωγής ρύπων και αφ’ ετέρου στην ανάπτυξη πιο

αποτελεσματικών διαδικασιών για την επεξεργασία των τοξικών αποβλήτων.

Γίνεται επιτακτική η ανάγκη όχι μόνο να συνδυαστούν βιολογικές και

φυσικοχημικές διαδικασίες για την επίλυση του προβλήματο ς, αλλά πρέπει να

αναπτυχθούν και καινούριες διεργασίες βασιζόμενες στα νέα δεδομένα.

Μολονότι η συλλογικότητα των μικροοργανισμών μπορεί να αποδεικτή αλάνθαστη,

η συσσώρευση πολύ τοξικών και επικίνδυνων ρύπων στην φύση αποδεικνύουν ότι

οι μικροοργανισμοί δεν είναι πάντα έτοιμοι να προστατεύουν την βιόσφαιρα από

τις επιπτώσεις της βιομηχανικής δραστηριότητας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι

για πολλές από τις ρυπαντικές ενώσεις που εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια

στο περιβάλλον, οι μικροοργανισμοί δεν έχουν προλάβει ακόμα να αναπτύξουν

κάποιο κατάλληλο μεταβολικό μονοπάτι. Τα νέα μεταβολικά μονοπάτια, όπως είναι

αναμενόμενο, δεν εμφανίζονται de novo αλλά προκύπτουν από μετασχηματισμό των

ήδη υπαρχόντων. Επιπλέον οι μικροοργανισμοί αναπτύσσονται για οικολογικούς

σκοπούς και όχι για βιοτεχνολογικούς. Εξ’ου, οι περισσότερες μικροβιακές

δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμεύσουν σε βιοτεχνολογικές δραστηριότητες
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δεν θα λειτουργούσαν κάτω από διαδικαστικές συνθήκες.

Ωστόσο, ο κόσμος των μικροοργανισμών χα ρακτηρίζεται από ασύλληπτη μεταβολική

και φυσιολογική μεταβλητότητα επιτρέποντας στους μικροοργανισμούς να επιβιώνουν

σε εχθρικό περιβάλλον και να εκμεταλλεύονται, σαν πηγή άνθρακα, ενώσεις άχρηστες

για τους ανώτερους οργανισμούς. Η μεταβολική προσαρμοστικότητ α, -η ικανότητα

τους να διασπούν και να αναπτύσσονται χρησιμοποιώντας κάθε οργανική ύλη- είναι η

βάση της ανακύκλωσης επικίνδυνων οργανικών υλικών στην βιόσφαιρα. Τα τελευταία

χρόνια έχουν απομονωθεί βακτήρια ικανά να μεταβολίζουν ένα μεγάλο φάσμα από

βλαβερές οργανικές ενώσεις. Αυτοί οι γνωστοί μικροοργανισμοί αποτελούν μόνο ένα

μικρό μέρος από αυτούς που υπάρχουν στο περιβάλλον. Είναι εύλογη η επιθυμία να

εκμεταλλευτούμε αυτή την τεράστια μεταβολική ισχύ αναπτύσσοντας

αποτελεσματικές βιοτεχνολογικές διαδικασίες για την εξάλειψη των τοξικών

αποβλήτων.

Οι βιοτεχνολογικές διαδικασίες για την εξάλειψη των τοξικών αποβλήτων έχει

πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις φυσικοχημικές διαδικασίες. Όταν

χρησιμοποιούνται σωστά, δεν μολύνουν και ταυτόχρονα επιτυγχάνουν καταστροφή

των οργανικών ρύπων. Επιπλέον χαρακτηρίζονται από χαμηλό κόστος και

επιτρέπουν την βιοεξυγίανση in situ. Επειδή οι βιοτεχνολογικές διαδικασίες

βασίζονται στις φυσικές δραστηριότητες των μικροοργανισμών και διαφέρουν από

τις γνωστές μέχρι τώρα διαδικασίες επεξεργασίας των αποβλήτων, τυγχάνουν

μεγαλύτερης αποδοχής σε σχέση με τις διαδικασίες αποτέφρωσης ή διάθεσης σε

χωματερές.

Ωστόσο τα βιολογικά συστήματα είναι λιγότερο προβλέψιμα και ελέγχονται και

μοντελοποιούνται δυσκολότερα σε σχέση με μία φυσικοχημική διαδικασία. Συνεπώς

η βιολογική προσέγγιση δημιουργεί  κάποια προβλήματα. Μερικοί σημαντικοί

παράγοντες που καθορίζουν την τύχη των ρυπαντών στο περιβάλλον και που

καθορίζουν το κατά πόσο οι χημικές ενώσεις θα παραμείνουν στο περιβάλλον

(έδαφος, νερό) ή θα διασπαστούν από τους μ ικροοργανισμούς, αναφέρονται στον

ακόλουθο πίνακα.
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Πίνακας 1.10: Αιτίες παραμονής οργανικών χημικών στο περιβάλλον

(Mirja Salkinoja-Salonen, et. al)

Ευτυχώς πολλοί μικροοργανισμοί του εδάφους και των υδάτων, είναι σε θέση να

διασπούν πολλές επικίνδυνες οργ ανικές ενώσεις και να αναπτύσσουν

διασπαστικές δραστηριότητες για πολλές άλλες. Ωστόσο, οι μικροοργανισμοί

αναπτύσσουν νέα μεταβολικά μονοπάτια για την διάσπαση των τοξικών ενώσεων

με πολύ αργούς ρυθμούς. Σε αυτή την περίπτωσ η, η ανάπτυξη νέων μεταβολικών

δραστηριοτήτων στα εργαστήρια θα μπορούσε να είναι χρήσιμη, ώστε να

ελέγχεται η συχνότητα των γενετικών δραστηριοτήτων και να επιλέγονται οι

συνθήκες ούτος ώστε να βελτιώνεται το αποτέλεσμα.

 Υπάρχουν βασικά τρεις πειραματικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη

μεταβολικών οδών στο εργαστήριο. Μακροπρόθεσμη χημειοστατική

επιλογή, όπου συχνά συμπεριλαμβάνει διαδοχική αντικατάσταση των

διασπασμένων υποστρωμάτων με τα ανάλογα βλαβερά οργανικά
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υποστρώματα.

 Γενετική μεταφορά in vivo όπου γονίδια για σημαντικά ένζυμα

μεταφέρονται από ένα οργανισμό στο γονιδίωμα ενός άλλου μέσω

διαδικασιών φυσικής γενετικής μεταφοράς, όπως μετασχηματισμός και

σύζευξη. Αυτή η διαδικασία διευκολύνεται με την μεταφορά των

πληροφοριών μέσω πλασμιδίων. Από την στιγμή που δημιουργείται ένα

καινούριο μονοπάτι σε κάποιον οργανισμό, μπορεί να μεταφερθεί και σε

άλλους.

 Ανάπτυξη in vitro, στην οποία κλονοποιημένα και καλά χαρακτηρισμένα

γονίδια είναι επιλεκτικά συνδυασμένα σε ένα καινούριο ξενιστή ώστε να

αναπτύξει ένα καινούριο μεταβολικό μονοπάτι.

1.10.2. Χρήση μικροοργανισμών για τον καθαρισμό ρυπασμένων εδαφών.

(Εφαρμογές)

Αν και υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών αναφορικά με την

βιοδιάσπαση διαφόρων χημικών που προκαλούν σημαντική μόλυνση στο έδαφος, ο

αριθμός των αναφορών σχετικά με την χρήση των μικροοργανισμών για την εξυγίανση

είναι πολύ μικρός. Αυτό οφείλεται στο ότι είναι λίγες οι επιτυχημένες δοκιμές.

Για παράδειγμα αερόβια διάσπαση της χλωροφαινόλης παρατηρήθηκε σε νερό

εδάφους, σε βιοαντιδραστήρες και σε μικτές βακτηριακές καλλιέργειες. Έχουν

αναφερθεί πολλά βακτήρια που διασπούν τις πολυχλωροφαινόλες. Πολλά από

αυτά τα στελέχη διασπούν διαφορετικές πολυχλωροφαινόλες αλλά λίγο έως καθόλου

τις μόνο- και διχλωροφαινόλες. Με βάση πειράματα που έχουν γίνει

διαπιστώνουμε ότι είναι δυνατόν να αρχίσουμε διάσπαση των χλωροφαινολών στο

έδαφος εισάγοντας διασπαστικούς οργανισμούς. Στην περίπτωση που υπήρχε

επαρκής αριθμός από γηγενή διασπαστικούς οργανισμούς η βιοδιάσπαση θα

μπορούσε να γίνει και χωρίς την προσθήκη άλλων οργανισμών. Στην περίπτωση

που μαζί με τα διασπαστικά βακτήρια προσθέσουμε ίσο αριθμό από βακτήρια που

μεθυλιώνουν, από πειράματα διαπιστώνεται ότι, τα δεύτερα δεν καταστέλλουν την

δράση των διασπαστικών βακτηρίων. Η βιομεθυλίωση είναι μη επιθυμητή

αντίδραση από περιβαλλοντικής άποψης. Διαπιστώθηκε ωστόσο, ότι κάποια

στελέχη που μεθυλιώνουν, δεν μεθυλιώνουν μόνο τις χλωροφαινόλες αλλά και την
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κατεχόλη που προκύπτει από την βιοδιάσπαση των μόνο- και διχλωροφαινολών

και των χλωριωμένων p-υδροκινονών που προέρχονται από τον μεταβολισμό των

πολυχλωριωμένων φαινολών, στις αντίστοιχες χλώρο-μεθοξυφαινόλες και χλώρο

διμεθόξυ βενζόλια. Πέρα από τις αναερόβιες συνθήκες, αυτές οι ενώσεις φαίνονται

μη βιοαποδομήσιμες. Ένα μη επιθυμητό επακόλουθο των μεθυλιωμένων προϊόντων

είναι η πιθανότητα βιοσυσσώρευσης τους εξαιτίας την υψηλής τιμής του log Kow.

Με άλλα σχετικά περάματα διαπιστώθηκε ότι, η δράση των γηγενών βακτηρίων

μεθυλίωσης δεν ενισχύεται από την προσθήκη και άλλων βακτηρίων μεθυλίωσης.

Αντίθετα η προσθήκη βιοδιασπαστικών βακτηρίων οδηγεί στην αύξηση του ποσοστού

διάσπασης των πενταχλωροφαινολώ ν. Σε αυτή την περίπτωση η διάσπαση δεν

εμποδίζεται από την παρουσία των βακτηρίων μεθυλίωσης.

Παρόμοια αποτελέσματα παίρνουμε όταν βιοδιασπασμένα λύματα προστίθενται

κατά 1% του ξηρού βάρους χώματος. Σε άλλα εδάφη η μεθυλίωση αυξάνεται με

την προσθήκη εξωτερικής πηγής άνθρακα. Η συμπεριφορά των εδαφών είναι

απρόβλεπτη, γι’αυτό, είναι πάντα απαραίτητο να γίνονται πρώτα εργαστηριακές

μελέτες του εδάφους πριν την εφαρμογή στους αγρούς.

Ο σκοπός της βιολογικής επεξεργασίας του εδάφους είναι να δημιουργηθούν στο

έδαφος ευνοϊκές περιβαλλοντικές συνθήκες και κατά συνέπεια αύξηση της

βιοδιάσπασης των μολυσματικών ενώσεων. Ευνοϊκές συνθήκες για τα βακτήρια

σημαίνει παροχή οξυγόνου και θρεπτικών, σε pH 7 και θερμοκρασία μεταξύ 25

και 30°C. Το σωστό ποσοστό υγρασίας και η καλή δομή του εδάφους είναι πολύ

σημαντικά για την βιολογική δραστηριότητα. Μπορούμε να διακρίνουνε τριών

ειδών βιολογικές επεξεργασίες. Με αγροκαλλιέργειες, αποκατάσταση in situ, και

βιοαντιδραστήρες.

Η αποκατάσταση in situ βασίζεται στην διέγερση της φυσικής διαδικασίας

αποδόμησης του ίδιου του εδάφους. Το νερό του υπεδάφους χρησιμοποιείται σαν

μέσο για την προσθήκη οξυγόνου, θρεπτικών, ώστε οι μικροοργανισμοί να

βιοδιασπούν τους ρύπους. Το νερό εμποτίζεται μέσω αποχετεύσεων. Το

αντλούμενο νερό που περιέχει διαλυμένα τα προϊόντα διάσπασης και τους ρύπους

επεξεργάζεται πάνω από το έδαφος και συχνά ανακυκλώνεται. Πριν αρχίσει η

αποκατάσταση, το επιφανειακό στρώμα πρέπει να απομακρυνθεί. Για να αποτραπεί

η μόλυνση από εξάπλωση, πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα με παρέμβαση την
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εφαρμοσμένης μηχανικής.

Βιοαντιδραστήρες. Η ανάπτυξη βιοαντιδραστήρων προσφέρει την δυνατότητα

σύντομου χρόνου επεξεργασίας του μολυσμένου εδάφους από μία ή δύο περιόδους

έως και λιγότερο από δύο εβδομάδες εξαιτίας την καλύτερης διαδικασίας ελέγχου

και της διαθεσιμότητας των ρύπων για τους μικροοργανισμούς. Επιπλέον, οι

βιοαντιδραστήρες είναι σημαντικοί για την βιολογική επεξεργασία ρυπασμέν ων

εδαφών και για εδάφη τα οποία είναι γενικά δύσκολο να επεξεργαστούν. Γενικά

οι βιοαντιδραστήρες προσφέρουν την δυνατότητα, καθαρισμού εδαφών που

περιέχουν ρύπους χαμηλής βιοδιασπαστικότητας.

Ένα σημαντικό στοιχείο στη δημιουργία καινούργιων μικροοργανισμών είναι η

δημιουργία μια τράπεζας γενετικών μοντέλων που αποκωδικοποιούν χρήσιμα

τμήματα μεταβολικών μονοπατιών ή εξειδικευμένα ένζυμα που μπορούν να

συνδυαστούν ώστε να δημιουργήσουν καινούργιες διασπαστικά μονοπάτια.

Χρησιμοποιώντας γονίδια που κωδικοποιούν την βιοσύνθεση για παράδειγμα

βιοεπιφανειοδραστικών αυξάνουμε το ποσοστό βιοδιάσπασης γιατί αυξάνεται η

βιοδιαθεσιμότητα των υποστρωμάτων. Έτσι πολλές λιπαρές ενώσεις που υπάρχουν

στον κατσίγαρο θα μπορούσαν να διαλυθούν ευκολότερα στο υδάτινο περιβάλλον

τους ώστε να είναι ευκολότερη η πρόσβαση σε αυτές από τους μικροοργανισμούς

(Timmis, et al 1990).

1.10.3. Παράγοντες που επιταχύνουν την βιοδιάσπαση των επικίνδυνων

αποβλήτων

Για την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων σημαντικό ρόλο παίζουν ένας

προσανατολισμός προς την τεχνολογία.

Συγκέντρωση των μικροοργανισμών. Αυξάνοντας την συγκέντρωση της ενεργού

βιομάζας, μπορεί να μειωθεί το μέγεθος του βιοαντιδραστήρα. Εξαιτίας την

υψηλής συγκέντρωσης μικροοργανισμών υπάρχει επιπρόσθετο όφελος. Η

μετατροπή των τοξικών ενώσεων μπορεί να αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε η

συγκέντρωση τους να διατηρηθεί κάτω από το όριο τοξικότητας των

μικροοργανισμών. Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι για να μπορούμε να διατηρούμε

υψηλές τις συγκεντρώσεις των μικροοργανισμών στους αντιδραστήρες. Αυτές οι

μέθοδοι σχετίζονται με την ακινητοποίηση των μικροοργανισμών στο μεταφορικό



1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

46

υλικό, στην χρήση μεμβρανών, ή στον διαχωρισμό των μικροοργανισμών από το ήδη

επεξεργασμένο απόβλητο και την επιστροφή τους στον αντιδραστήρα. Η μέθοδος

που εφαρμόζεται εξαρτάται από το μέσο όπου επεξεργάζεται ο ρύπος.

Ανάμιξη και μεταφορά μάζας. Για μία αποτελεσματική διάσπαση απαιτείται μία

καλή ανάμιξη που θα επιτρέπει στενή επαφή μεταξύ μικροοργανισμών, ρυπαντικά

στοιχεία, θρεπτικά, και άλλα προϊόντα. Η βιοδιάσπαση εμποδίζεται όταν οι ρύποι

δεν είναι εύκολα προσβάσημοι από τους μικροοργανισμούς. Αυτό συμβαίνει όταν ο

ρύπος είναι σε μικρή συγκέντρωση σε σχέση με άλλες οργανικές ενώσεις ή όταν

ο ρύπος προσροφάται ισχυρά.

Παραγωγή ενδιάμεσων προϊόντων. Ενώσεις που δεν είναι υδατοδιαλυτές

μπορούν να μετατραπούν από τους μικροοργανισμούς σε ενδιάμεσα προϊόντα που

είναι υδατοδιαλυτά. Επίσης μπορούν να παραχθούν πτητικές ενώσεις που θα

απομακρυνθούν με εξάτμιση από το σύστημα. Σε αυτήν την περίπτωση απλά

μετατοπίζεται το πρόβλημα. Από την άλλη, ίσως είναι απαραίτητο να

απομακρύνουμε τα τοξικά ενδιάμεσα προϊόντα από το σύστημα ώστε να

εμποδίσουμε την διάσπασή του
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1.10.4 Στόχοι της Διατριβής

Το αντικείμενο έρευνας της παρούσας διατριβής εντάσσεται σε ένα πρόγραμμα

χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. με τίτλο: «Βιολογική επεξεργασία και αξιοποίηση

υγρών αποβλήτων  ελαιουργίας: Μηχανισμοί και ολοκληρωμένες εφαρμογές».

Στόχοι του έργου, μεταξύ άλλων, ήταν οι εξής:

 Mελέτη της βιοδιάσπασης φαινολικών ενώσεων των ΥΑΕ από βακτήρια της

μικροβιακής χλωρίδας τους, με ταυτόχρονη παραγωγή προϊόντων υψηλής

προστιθέμενης αξίας στα πλαίσια βιομετατροπών των ΥΑΕ. Ειδικότερα

μελετήθηκαν τα εξής:

o Ικανότητα μείωσης Ολικού Οργανικού Άνθρακα και ολικών

φαινολικών των ΥΑΕ από επιλεγμένα βακτηριακά στελέχη, όσο και

ικανότητα αποχρωματισμού μείγματος φαινολικών ουσιών και ΥΑΕ.

o Εντοπισμός βακτηριακού στελέχους ικανού να αποχρωματίζει μείγμα

5 φαινολικών ενώσεων.

o Χαρακτηρισμός στελεχών ως προς τον μεταβολισμό της

ελευρωπαϊνης.

 Eπιλογή και χαρακτηρισμό στελεχών για εξειδικευμένες βι ομετατροπές

φαινολικών συστατικών των YAE.

 Ανάπτυξη πρωτοκόλλου για ανάλυση φαινολικών συστατικών σε ΥΑΕ με υγρή

χρωματογραφία αντίστροφης φάσης ( RP-HPLC).

Στα πλαίσια της παραπάνω έρευνας διεκπεραιώθηκε η μεταπτυχιακή διατριβή της

κας Σαλούστρου Καλλιόπης στα εργαστήρια Περιβαλλοντικών Χημικών

Διεργασιών του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Βιοτεχνολογίας

Φυτών του Τμήματος Βιολογίας του ιδίου πανεπιστημίου, υπό την επιστημονική

ευθύνη των καθηγητών κ. Ευριπίδη Στεφάνου και κ. Νικ όλαου Πανόπουλου κατά

την οποία απομονώθηκαν από ΥΑΕ 20 βακτηριακά στελέχη και διερευνήθηκε η

ικανότητά τους στην αποδόμηση φαινολικών συστατικών (σε αυτά δόθηκε η

συμβατική ονομασία με τους αριθμούς από το 1 έως 20) .
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Τα γενικά συμπεράσματα τα οποία εξήχθησαν από την  παραπανώ εργασία είναι τα

έξης:

 Την μεγαλύτερη μείωση (34,16%) των ολικών φαι νολικών την

παρατηρούμε σε ΥΑΕ εμβολιασμένο με το στέλεχος 8  (ταυτοποιήθηκε ότι

είναι κάποιο είδος του γένους Staphylococcus). Από τις μετρήσεις αυτές

συμπεραίνουμε ότι το στέλεχ ος 8 προσφέρεται για τη μείωση του ολικού

φαινολικού φορτίου των ΥΑΕ σε βακτηριακούς βιοαντιδραστήρες με

ρυθμό ανακύκλωσης 48 ωρών.

 Γενικά παρατηρούμε ότι με τα περισσότερα βακτηριακά στελέχη που

μελετήθηκαν η μέγιστη μείωση του ολικού οργανικού φορτίου

επιτυγχάνεται μέσα στις πρώτες 24 ώρες ενώ για άλλα συνεχίζεται με

μειωμένο ρυθμό και τις επόμενες 48 ώρες . Τα ποσοστά μείωσης του ΟΟΑ

κυμαίνονται από 3,7% έως 68,79%, ανάλογα με το στέλεχος. Στο διάστημα

μεταξύ 48-72 ωρών σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείτ αι αύξηση της

συγκέντρωση του οργανικού άνθρακα που αποδίδεται στην επερχόμενη

κυτταρική λύση.

Εικόνα 1.12: Μεταβολή της συγκέντρωσης του ολικού οργανικού άνθρακα (ppm) μετά από 24

ώρες (), 48 ώρες () και 72 ώρες (). Το C (μάρτυρα) αντιστοιχεί η αρχική συγκέντρωση

του ολικού οργανικού φορτίου, δηλαδή λιόζουμο χωρίς βακτήρια.

 Διαπιστώθηκε ότι δυο από τα υπό μελέτη στελέχη ( 8  και 10) είχαν την

ικανότητα να αναπτύσσονται σε ευρύτερο φάσμα φαινολικών ουσιών ως

μοναδικές πηγές άνθρακα.  Ιδιαίτερα το στέλεχος 8 είχε την ικανότητα να

μειώνει τον ολικό οργανικό άνθρακα σε ΥΑΕ κατά μεγαλύτερο ποσοστό
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απ΄ ότι άλλα στελέχη και να αποχρωματίζει το θρεπτικό μέσο σε υγρές

καλλιέργειες με υπόστρωμα το συνθετικό μείγμα πέντε φαινολικών

συστατικών των ΥΑΕ (φερουλ ικού, συρινγικού, καφεϊκού, βανιλλικού και

π-κουμαρικού). Το στέλεχος 10 αποχρωμάτιζε το θρεπτικό μέσο που

περιείχε μόνο καφεϊκό αλλά όχι το μείγμα των πέντε φαινολικών ουσιών.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι κανένα από τα στελέχη 1 -20,

συμπεριλαμβανομένου και του 8, δεν είχε ικανότητα να αποχρωματίζει τα

ΥΑΕ στην αραίωση που αυτά χρησιμοποιήθηκαν ως υπόστρωμα

καλλιέργειας (1/10). Όπως διαπιστώνεται από πειράματα που έγιναν, τα

στελέχη 8 και 10 είναι και τα μόνα θετικά κατά Gram που

αντιπροσωπεύονται στο υπό μελέτη  δείγμα. Συσχετίζοντας τα παραπάνω

δεδομένα οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ή περαιτέρω αναζήτηση

βακτηρίων που πιθανώς να αποχρωματίζουν τα ΥΑΕ θα πρέπει να

εστιαστεί σε θετικά κατά Gram στελέχη.

 Βακτηριακά στελέχη τα οποία είχαν την ικανότητα να μειώσουν τη

συγκέντρωση τουλάχιστον μίας από τις φαινολικές ενώσεις που

μελετήθηκαν, αναπτύχθηκαν σε αραιωμένο υπόστρωμα ΥΑΕ (1/10) με

διάλυμα αλάτων Μ9R με συνεχή ανάδευση και οι παρατηρήσεις έγιναν

μετά από 4 μέρες επώασης στους 28 οC. Αποτελέσματα των αναλύσεων

συνοψίζονται στον Πίνακα 1.11 και στην εικόνα 1.13. Γενικά,

παρατηρείται μείωση των επί μέρους φαινολικών ουσιών, κυρίως του

φερουλικού, του π-κουμαρικού, μιας ουσίας άγνωστης ταυτότητας που

εμφανίζεται δίπλα στο κουμαρικό, όπως και δυο άλλων άγνωστης

ταυτότητας ουσιών (κορυφές 1 και 2), ανάλογα με το στέλεχος.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει όμως η εμφάνιση 4 νέων κορυφών στο HPLC

προφίλ (αριθμημένων 1, 2, 3, 4) που αντιπροσωπεύουν νέα προϊόντα του

βακτηριακού μεταβολισμού των ΥΑΕ.
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Πίνακας 1.11: Ποσοστιαία μεταβολή των υπό μελέτη φαινολικών ενώσεων σε Μ9 R

παρουσία 1:10 ΥΑΕ, που προκύπτει από την ολοκλήρωση των κορυφών. Τα ποσοστά με

αρνητικό πρόσημο (κόκκινο) αντιστοιχούν στις ενώσεις που καταναλώνονται από τα

στελέχη Με θετικό πρόσημο ( μπλέ) είναι οι ενώσεις που παράγονται και με μηδενικό

ποσοστό οι ενώσεις που δεν μεταβάλλονται. Peak: ενώσεις που δ εν ανιχνεύτηκαν αρχικά

στα ΥΑΕ και παράγονται μετά την επώαση με τα βακτήρια.
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2 -100% 0% +100% +70% -100% +22% +10% 0% -100%

4 -100% +57% +100% +100% -100% 0% 0% -100% -100%

6 -100% -100% +100% +100% +100% -100% +75% 0% -80% -100%

8 -100% +80% +100% -100% 0% -100% -100%

10 -100% 0% +100% -13% -7% -88% -100%

14 -100% +66% +100% +100% +100% 0% +79% +54% -100% -100%

20 -100% +66% +100% +100% -100% 0% +21% -100% -100%
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Εικόνα 1.13: Χρωματογραφήματα έκλουσης (RP -HPLC) του μείγματος των 5 φαινολικών

ενώσεων, τυροσόλης, πρωτοκατεχικού και ομοπρωτοκατεχικού οξέος (άνω δεξιά, πρότυπη

καμπύλη) και συνεπώασης για 96 ώρες των στελεχών 6, 8, 14 με Μ9R παρουσία 1/10 YAE..

Συνεχής γραμμή μάρτυρας, διακεκομμένη συνεπώαση. Με 1,2,3 χαρακτηρίζο νται οι νέες

κορυφές, η 2 αντιστοιχεί στην  υδροξυτυροσόλη

Με βάση τις αναλύσεις HPLC, έχουν εντοπιστεί ορισμένα στελέχη που είναι ικανά

να βιομετατρέπουν συστατικά των ΥΑ Ε σε νέα προϊόντα, από τα οποία η

υδροξυτυροσόλη (κορυφή 2), το βανιλικό οξύ και πιθανώς και η άγνωστης

ταυτότητας κορυφή 3, παρουσιάζουν βιομηχανικό ενδιαφέρον (η ουσία που

εμφανίζεται σε ορισμένα εκλούσματα είναι άγνωστης προέλευσης, είτε ασταθής είτε

τυχαίως παρούσα στη στήλη ή στις φιάλες καλλιέ ργειας ή εκχύλισης). Το ενδεχόμενο

ενδιαφέρον της ουσίας που αντιπροσωπεύει η κορυφή 3 δεν είναι προφανές μέχρι

αυτή να ταυτοποιηθεί. Μεταξύ των στελεχών που έχουν αυτή την ικανότητα

παρατηρούνται μεγάλες ποσοτικές διαφορές ως προς την απόδοση και κάποια α πό

αυτά παράγουν και μικρές ποσότητες τυροσόλης

8

14
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Η παρούσα έρευνα αποτελεί συνέχεια της προαναφερθείσας διατριβής και οι στόχοι

της ήταν:

 Γνωρίζοντας οτι ικανότητα βακτηριακών στελεχών να παράγουν

υδροξυτυροσόλη σχετίζεται την μετατροπή τυροσόλης σε υδροξ υτυροσόλη

παρουσία τυροσινάσης (εικόνα 1.14) στόχος μας ήταν να επικεντρωθούμε σε

αυτό το μονοπάτι και να διερευνήσουμε την ικανότητα στελεχών όπως τα

στελεχή 8 και 14 (μη χαρακτηρισμένο στέλεχος της οικογένειας

Enterobacteriaceae) (πινακας 1.11 και εικόνα 1.13) μετά από καλλιέργεια σε

θρεπτικό διάλυμα Μ9 παρουσία αραιωμένου κατσίγαρου, να:

o Μετατρέπουν την τυροσόλη σε υδροξυτυροσόλη απουσία

τυροσινάσης. Θα χρησιμοποιήσουμε κύτταρα των στελεχών 8 και 14

σε στάσιμη φάση (resting cells) από καλλιέργεια βακτηρίων σε

διάλυμα παρουσία και απουσία τυροσόλης (μικρότερη βιοδιάσπαση

παραγόμενης υδροξυτυροσόλης σε άλλες αρωματικές ουσίες).

o Παράγουν υδροξυτυροσόλη όσο και τυροσόλη παρουσία Μ9 με

αραιωμένο κατσίγαρο για τα ίδια στελέχη (8 και 14)  καθώς και

ποσοτικοποίηση της παραγωγής τους.

Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην επιλογή των πιο

αποδοτικών βακτηριακών στελεχών και τη χρησιμοποίησή τους , παράλληλα με

άλλους μικροοργανισμούς (πιθανόν μύκητες λευκής σήψης) στην αερόβια

αποδόμηση των ΥΑΕ.

Εικόνα 1.14 Μονοπάτι βιομετατροπής τυροσόλης σε υδροξυτυροσόλη παρουσία τυροσινάσης.
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

2.1. Εισαγωγή

Για την επεξεργασία των ΥΑΕ έχουν επιστρατευτεί πολλές τεχνολογικές μέθοδοι

αλλά και βιολογικές όπως η χρήση  μικροοργανισμών. Πολλές μελέτες εστιάζονται

στην ικανότητα των μυκήτων να μειώνουν τόσο το ολικό οργανικό φορτίο όσο και να

διασπούν πολύπλοκες οργανικές ενώσεις όπως οι πολυφαινόλες και τα φλαβονοειδή,

μειώνοντας την φυτοτοξικότητα των ΥΑΕ. Ωστόσο, μελέτ ες με βακτηριακά στελέχη

έδειξαν ότι τα τελευταία μπορούν να συμβάλουν τόσο στην μείωση του ολικού

οργανικού φορτίου, όσο και στην βιοδιάσπαση πολύπλοκων οργανικών ενώσεων

όπως οι πολυφαινόλες. Δεδομένου της εύκολης και γρήγορης ανάπτυξης

βακτηριακών καλλιεργειών αλλά και της δυνατότητας χρήσης γενετικά

τροποποιημένων μικροοργανισμών, τα βακτήρια μπορούν να αποτελέσουν ένα

χρήσιμο και οικονομικό εργαλείο για την αντιμετώπιση προβλημάτων ρύπανσης του

περιβάλλοντος από την ανεξέλεγκτη ρίψη των ΥΑΕ σε αυτό.

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν δυο βακτηριακά στελέχη το 8 και το 14 τα

οποία είχαν απομονωθεί από λιόζουμο ελαιουργείου τριών φάσεων και στην συνέχεια

αξιολογήθηκε η ικανότητα τους να μετατρέπουν την τυροσόλη σε  υδροξυτυροσόλη

απουσία τυροσινάσης, μετά από καλλιέργεια σε θρεπτικό διάλυμα Μ9 παρουσία

αραιωμένου κατσίγαρου και έγινε ποσοτικοποίηση της παραγωγής υδροξυτυροσόλης

από καλλιέργεια Μ9 με αραιωμένο κατσίγαρο για τα ίδια στελέχη (8 και 14)

Για την διεκπεραίωση αυτής της διατριβής πραγματοποιήθ ηκαν πειράματα που

βασίστηκαν στην:

• Μελέτη της καμπύλης ανάπτυξης των στελεχών 8 και 14 που χρησιμοποιήθηκαν

στα πειράματα.

• Ανάπτυξη μεθόδου μέτρησης των φαινολικών με υγρή χρωματογραφία αντίστροφης

φάσης, RP-HPLC
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2.2. Ετοιμασία θρεπτικών για την α νάπτυξη βακτηρίων

2.2.1 Υγρά και στερεά θρεπτικά υλικά και μέθοδοι καλλιέργειας βακτηρίων.

Όλα τα θρεπτικά υλικά παρασκευάστηκαν με αποσταγμένο νερό και αποστειρώθηκαν

σε κλίβανο για 20 min στους 120°C. Για τα στερεά θρεπτικά υλικά προστέθηκε άγαρ

σε τελική συγκέντρωση 1,5%. Απλά ή σύνθετα υποστρώματα ή μείγμα αυτών

προστίθενται μετά την αποστείρωση από συγκεκριμένα διαλύματα γνωστής

περιεκτικότητας. Πριν την στερεοποίηση των στερεών υποστρωμάτων προστίθενται

ανάλογες ποσότητες αλάτων και υποστρώματος. Στ η συνέχεια μεταφέρονται περίπου

20 ml σε κάθε τρυβλίο petri. Μετά την στερεοποίηση διατηρούνται στους 4°C μέχρι

τη χρήση τους. Ο εμβολιασμός των τρυβλίων και των υγρών καλλιεργειών γίνεται

βουτώντας τον αποστειρωμένο σε λύχνο Bunser συρμάτινο μικροβιολογικ ό κρίκο και

ο καθαρισμός μονήρων αποικιών γίνεται σύμφωνα με τις συνήθεις μικροβιολογικές

διαδικασίες. Διαλύματα σακχάρων και αλάτων αποστειρώθηκαν χωριστά και

προστέθηκαν υπό ασηπτικές συνθήκες μετά την αποστείρωση.

Σύσταση 1000ml LB (Luria Bertani Media )

Σε 800 ml H2O προσθέτουμε

 10 g Bacto-tryptone

 5 g yeast extract

 10 g NaCl

Έπειτα ρυθμίζουμε το pH στο 7.5 με NaOH και συμπληρώνουμε με αποστειρωμένο

H2O μέχρι τα 1000 ml

Σύσταση του Nutrient Broth

Ο θρεπτικός ζωμός ΝΒ αποτελείται από:

• Πεπτικό υδρόλυμα από ζωικής κόλλας (ζελατίνη) …..5.0 g

• Εκχύλισμα βοδινού κρέατος …………..……………3.0 g

• Άλατα π.χ. NaCl

• Σε pH= 7,4
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Σύσταση υγρού θρεπτικού υλικού 1x Μ9R

R Salts όπου τα 250 ml περιέχουν:

10% MgSO
4

. 7H
2
O 200 ml (20 g)

1,0% FeSO
4

. 7H
2
O 50 ml (0,5 g)

πυκνό ΗCl 1,0 ml

20x M9 Medium όπου τα 500 ml περιέχουν:

Na
2
HPO

4
67 g

KH
2
PO

4
30 g

NaCl 5,0 g
NH

4
Cl 1,0 g

Επίσης για την ετοιμασία του υγρού θρεπτικού χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα

διαλύματα αφού πρώτα αποστειρωθούν σε κλίβανο:

1M MgSO
4

(100 ml)
1M CaCl

2
(100 ml)

1M Γλυκόζη (100 ml)

Για την ετοιμασία 1lt υγρού θρεπτικού μέσου 1x Μ9R ακολουθούμε την εξής

διαδικασία:

Σε 940 ml νερό προστίθεται:
o 50 ml από το 20x M9
o 7 ml από το R Salts
o 2 ml από το 1M MgSO

4
o 0,1 ml από το 1M CaCl

2

Πηγή άνθρακα: Τελική συγκέντρωση 5mM (πχ . 5 ml γλυκόζης 1Μ).

Στην συνέχεια τοποθετούμε σε αποστειρωμένες κωνικές φιάλες από 10 -15ml 1x M9R

με την ανάλογη πηγή άνθρακα. Ο εμβολιασμός γίνεται μεταφέρονται μονήρεις

αποικίες από τρυβλία petri, με ένα συρμάτινο μικροβιολο γικό κρίκο αποστειρωμένο

σε λύχνο Bunser. Η επώαση γίνεται στους 28°C σε αναδευόμενο επωαστήρα τύπου

Innova 4340 (illuminated refrigarated incubator shaker).
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2.3. Απομόνωση βακτηριακών στελεχών

Γίνεται με ομοιόμορφο άπλωμα μικρής ποσότητας λιόζουμου (100  μl) σε τρυβλίο

petri που περιείχε θρεπτικό υλικό (ΝΑ nutrient broth με agar), και στην συνέχεια

επώαση στους 28°C για 24 ώρες. Για να επιτευχθεί η απομόνωση καθαρών

βακτηριακών στελεχών ακολούθησαν διαδοχικές μεταφορές μονήρων αποικιών, σε

τρυβλία petri με θρεπτικό υλικό ΝΑ.

2.4. Διατήρηση απομονωμένων βακτηριακών στελεχών.

2.4.1. Κατάψυξη στους -80°C σε γλυκερόλη (glycerol stocks ).

Μονήρης αποικίες καλλιεργειών χρησιμοποιούνται για την επώαση περίπου 10 ml

θρεπτικού υγρού ΝΒ (nutrient broth). Οι καλλιέρ γειες επωάζονται σε κωνικές φιάλες

στους 28°C για περίπου 16 ώρες. Στην συνέχεια αναμειγνύεται σε ένα

αποστειρωμένο σωλήνα ependorff 1 ml γλυκερόλης 95% με 1 ml καλλιέργειας και

διατηρείται στους -80°C.

Νέες καλλιέργειες πραγματοποιούνται με μεταφορά μικρ ής ποσότητας μολύσματος

αγγίζοντας ένα αποστειρωμένο κρίκο καλλιέργειας στο παγωμένο μίγμα γλυκερόλης -

καλλιέργειας, για εμβολιασμό μικρού όγκου (10 ml) θρεπτικού υγρού και επώαση

του στους 28°C για 24 ώρες.

2.4.2. Διατήρηση σε θερμοκρασία δωματίου (agar s lopes).

Σε ειδικούς αποστειρωμένους γυάλινους σωλήνες προστίθεται υγρό ΝΑ (περίπου τα

2/3 της χωρητικότητας του σωλήνα) και αφήνεται να στερεοποιηθεί τοποθετώντας

τον σωλήνα σε κλίση ώστε να δημιουργηθεί μία επικλινής επιφάνεια. Στην συνέχεια

με κρίκο καλλιέργειας απλώνουμε στην επικλινή επιφάνεια ποσότητας από υγρή

καλλιέργεια ΝΒ που έχει αναπτυχθεί για περίπου 16 ώρες. Ο σωλήνας κλείνεται

αεροστεγώς με ταινία parafilm και διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου.

2.5. Προετοιμασία λιόζουμου

Ο κατσίγαρος είναι ένα μίγμα που αποτελείται από νερό, λάδι και αιωρούμενα στερεά

(κομμάτια καρπού και φύλλα). Για την καλύτερη μεταχείριση του, υποβλήθηκε σε

φυγοκέντρησή στις 7500 rpm για 20 min, διαχωρισμό του υπερκείμενου υγρού και

επαναφυγοκέτρηση στις ίδιες συνθήκες  για περαιτέρω απομάκρυνση των
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αιωρούμενων στερεών. Ρύθμιση του pH στο 7,0 με NaOH 1Ν. Η αποστείρωση

γίνεται σε κλίβανο στους 120°C για 20 min. Ακολουθεί αραίωση 1/10 με

αποσταγμένο νερό που περιέχει ανάλογες ποσότητες σε Μ9x20, R salts, MgSO
4

και

CaCl
2
.

Συνολικά μελετήθηκαν 2  βακτηριακά στελέχη, το 8 και το 14, από τα είκοσι που

έχουν απομονωθεί συνολικά από το λιόζουμο και τους δόθηκε η συμβατική ονομασία

με τους αριθμούς από το 1 έως 20, ενώ τα άλλα δύο είναι χαρακτηρισμένα στελέχη

Pseudomonas, και πρόκειται για τα στελέχη Pseudomonas putida (PPu) και

Pseudomonas aeruginosa (PAT1).
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2.6. Ανάπτυξη μεθόδου διαχωρισμού των φαινολικών ενώσεων με υγρή

χρωματογραφία αντίστροφης φάσης (RP -HPLC)

Αρχή μεθόδου

Η μέθοδος της υγρής χρωματογραφίας αντίστροφης φάσης  (RP-HPLC)

χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό διαφόρων οργανικών ενώσεων (από ασθενώς

πολικές έως και ιοντικές). Οι πολικές ενώσεις (πχ. φαινολικά οξέα) εκλούονται

πρώτα, ακολουθούμενες από εκείνες με μειωμένη πολικότητα. Το προς διαχωρισμό

μίγμα εισάγεται στην κορυφή της στήλης και περνά από την στήλη με την βοήθεια

της κινητής φάσης. Εάν ένα συστατικό του μίγματος συγκρατείται ασθενέστερα από

την στατική φάση θα διατρέξει γρηγορότερα την στήλη από ένα άλλο συστατικό που

συγκρατείται ισχυρότερα. Κατ’ αυτόντ ον τρόπο ο διαχωρισμός του μίγματος είναι

δυνατός εάν υπάρχουν διαφορές στην απορρόφηση από την κινητή φάση. Το τυπικό

μοντέλο έκλουσης φαινολικών ενώσεων, σύμφωνα με τους Pirisi et al., 1997, έχει ως

εξής:

Protocatechuic acid< hydroxytyrosol < tyrosol < vanillic acid, < caffeic acid < p-

coumaric acid < elenolic acid < verbascoside < rutin < luteolin-7-glucoside <

oleuropein < ligstroside.

Η μέτρηση με UV ακτινοβολία στα 280 nm συχνά χρησιμοποιείται για τα συστατικά

του πολικού κλάσματος του ελαιολάδου. Τ α φλαβονοειδή ανιχνεύονται σε

υψηλότερα μήκη κύματος (340 nm) και το elenolic acid στα 240 nm.

Στην χρωματογραφία αντίστροφης φάσης χρησιμοποιείται σαν κινητή φάση κάποιος

πολικός οργανικός διαλύτης ή και νερό. Οι πιο συχνοί οργανικοί διαλύτες είναι η

μεθανόλη και το ακετονιτρίλιο (ΑCN). Σ’ όλες τις περιπτώσεις μπορεί να

χρησιμοποιηθεί κάθε διαλύτης μόνος του ή μίγμα με κάποιον άλλο ή και με το νερό.

Οι διαλύτες πρέπει να είναι καθαροί και να απαερώνονται πριν την ανάλυση.

Η κινητή φάση περνά συνήθως από την στήλη με ένα ρυθμό ροής από 0.8 έως 5

ml/min. Εάν η σύσταση της κινητής φάσης είναι σταθερή, τότε η μέθοδος καλείται

ισοκρατική έκλουση. Εναλλακτικά όταν η σύσταση της μεταβάλλεται με ένα

προκαθορισμένο τρόπο, τότε καλείται βαθμιδωτή έκλουση.

Η στατική φάση (στήλη) είναι μη-πολική και αποτελείται από μία ανοξείδωτη στήλη

μέσα στην οποία υπάρχει ένα στρώμα από ανόργανο πολύμερο Si -OΗ silica (σαν
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υπόστρωμα) στην οποία έχει συνδεθεί με χημικό δεσμό υδρογονανθρακική αλυσίδα

(8 ή 18 συνήθως ατόμων άνθρακα).  Η στατική φάση συσσωρεύεται μέσα σε στήλες

μήκους 10-25 cm και εσωτερικής διαμέτρου 4,6 mm. Τόσο η στήλη όσο και οι λοιπές

σωληνώσεις του συστήματος HPLC, πρέπει να αντέχουν τις πιέσεις που

χρησιμοποιούνται και ακόμα να μην αντιδρούν χημικά με τους διαλύτ ες της κινητής

φάσης.

Η κατακράτηση μιας ένωσης σε μία ανάστροφης φάσης χρωματογραφική ανάλυση

καθορίζεται από την πολικότητα της ένωσης και τις συγκεκριμένες πειραματικές

συνθήκες που εφαρμόζονται, όπως:

Την σύσταση της κινητής φάσης

 Το είδος του πληρωτικού υλικού

 Την θερμοκρασία

Γενικότερα η ρύθμιση της κατακράτησης μίας ένωσης πραγματοποιείται κατά

προτίμηση μεταβάλλοντας την σύσταση της κινητής φάσης ή αλλιώς την ισχύ του

διαλύτη. Έτσι μία αποτελεσματική προσέγγιση στην ανάπτυξη της μεθόδου ξεκινά με

την χρήση μιας πολύ ισχυρής (εκλουστικά) κινητής φάσης (π.χ. 100%  ΜeΟΗ). Μια

τέτοια κινητή φάση εκλούει όλες τις ενώσεις κοντά στο t
0

χωρίς να υπάρχει ο

απαιτούμενος διαχωρισμός. Στην συνέχεια με δια δοχικές μειώσεις του ποσοστού της

μεθανόλης και αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού του νερού, παίρνουμε μία

περισσότερο βελτιωμένη εικόνα.

Μετά την έξοδο από την στήλη τα διαχωρισμένα συστατικά του μίγματος διέρχονται

από έναν ανιχνευτή, ο οποίος κάνει ορατό τον διαχωρισμό που γίνεται στην στήλη

και επιτρέπει την αξιοποίηση του στην ανάλυση. Ένας ιδανικός ανιχνευτής για το

HPLC θα πρέπει, i) να έχει χαμηλά όρια ανιχνεύσεως, στην περιοχή των ng -mg. ii)

Να αποκρίνεται σε όλα τα συστατικά του μίγματος ή να έχει γνωστή εκλεκτικότητα

αποκρίσεως και iii) να μην αποκρίνεται στην κινητή φάση, iv) να έχει αμελητέο

νεκρό όγκο, ώστε να μην συμμετέχει στην διεύρυνση της ζώνης κάθε συστατικού και

κατά συνέπεια της κορυφής του.

Προετοιμασία δειγμάτων

Τα δείγματα φυγοκεντρούνται για 10 min στις 10.000 rpm και θερμοκρασία 4 °C,

ώστε να απομακρυνθούν τα κύτταρα σαν ίζημα. Από το υπερκείμενο μεταφέρουμε

5ml σε ενεργοποιημένη στήλη Water OASIS HLB extraction cartridges 200 mg.
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Επιλέξαμε τα Oasis αφού μετά από δοκιμές με άλλες στήλες προσρόφησης

(Cartridges Li Chrolut RP-18 500mg), καταφέραμε  να ανακτήσουμε τις φαινολίκες

ενώσεις που χρησιμοποιήσαμε, σε ποσοστό από 96% και πάνω . Η ενεργοποίηση

γίνεται αφήνοντας να περάσουν μέσα από την στήλη 10 ml MeOH:Acetone σε

αναλογία 1:1 και στην συνέχεια 10ml υπερκάθαρου Η
2
Ο. Αφού περάσουμε το

δείγμα αφήνουμε να στεγνώσει το φίλτρο για λίγα λεπτά υπό κενό ώστε να

απομακρυνθεί όλο το Η
2
Ο. Στην συνέχεια εκχυλίζεται το δείγμα με 6ml

MeOH:Acetone σε αναλογία 1:1.

Ακολουθεί εξάτμιση των διαλυτών  σε περιστροφικό εξατμιστήρα στους 40 °C και

επαναδιάλυση σε 1 ml μείγματος MeOH : H
2
O 1:1. Πριν την ένεση το δείγμα

φιλτράρεται σε φίλτρο διαμέτρου 45 nm.

Διαδικασία

Το σύστημα της υγρής χρωματογραφίας περιλαμβάνει αντλία 2 πιστονιών η οποία

μπορεί να χρησιμοποιεί 4 διαλύτες συνδεμένη με ανιχνευτή UV σειράς

φωτοδιόδων (Jasco UV 970). Η εισαγωγή δείγματος γίνεται μέσω βαλβίδας σε

βρόγχο χωρητικότητας 20 μl. Η εισαγωγή του δε ίγματος δίνεται με σύριγγα των 50  μl

ώστε να γεμίσει πλήρως το loop. Για το συγκεκριμένο πείραμα διαχωρισμού των

φαινολικών ενώσεων χρησιμοποιήθηκε η θερμαινόμενη (40°C) στήλη Hightpersil

BDS-RP8 (Base Deactivated Silica -Reverse Phase). Η ολοκλήρωση και επεξεργασία

των δεδομένων έγινε με ChemStation της Hewllett Packark.

Ανάπτυξη μεθόδου

Για την ανάπτυξη της βασιστήκαμε σε μια μέθοδο ανίχν ευσης φλαβονοείδων η οποία

είχε χρησιμοποιηθεί παλιότερα στο εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών

Διεργασιών του τμήματος Χημείας του πανεπιστημίου Κρήτης.

Στη μέθοδο αυτή είχε χρησιμοποιηθεί καθαρό διάλυμα από βανιλικό, φερουλικό,

συρινγγικό, καφεϊκό και p - κουμαρικό οξύ καθώς και ένυδρη ρουτίνη. Η έκλουση

των ενώσεων γίνεται με την ακόλουθη σειρά:

Καφεϊκό →Βανιλικό →Συρινγγικό →p-κουμαρικό →Φερουλικό →Ένυδρη

ρουτίνη
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Με διαδοχικές μειώσεις του ποσοστού των οργανικών διαλυτών της κινητής φάσης

επιτεύχθηκε καλός διαχωρισμός των ενώσεων και όλες οι κορυφές εμφανίζονται

εντός των 30 min.

Στον πίνακα 2.1 και 2.2 φαίνονται η αναλογία των διαλυτών της κινητής φάσης  και οι

χρόνοι έκλουσης των ενώσεων. Σαν κινητή φάση χρησιμοποιούμε MeOH και

H2O+0,2%CH3COOH

Πίνακας 2.1

Πινακας 2.2

Το γράφημα 2.1, δείχνει την τελική εικόνα κατά την έκλουση των προαναφερθέντων

ενώσεων.

Γράφημα 2.1
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Σε όλες τις περιπτώσεις η ροή ήταν 0,8 ml/min.

Όλες οι παραπάνω ενώσεις παραγγέλθηκαν από την Aldrich εκτός την

υδροξυτυροσόλη και την τυροσόλη που παραγγέλθηκαν από την Extrasynthese

(France) και έχουν βαθμό καθαρότητας που κυμαίνεται από 98-99%.

2.7. Αξιολόγηση βακτηρίων για βιομεταροπές βιομηχανικού ενδιαφέροντος σε

υποστρώματα ΥΑΕ – Παραγωγή Υδροξυτυροσόλης.

Με βάση τις αναλύσεις HPLC, είχαν εντοπιστεί ορισμένα στελέχη που είναι ικανά να

βιομετατρέπουν συστατικά των ΥΑΕ σε νέα προϊόντα, από τα οποία η

υδροξυτυροσόλη (κορυφή 2) , παρουσιάζει μεγάλο βιομηχανικό ενδιαφέρον . Από τα 20

στελέχη που είχαν απομονωθεί από τα ΥΑΕ επιλέξαμε το  8 και το 14 που όπως

φαίνεται και από τον πίνακα 1.11  το στέλεχος 8 φαίνεται να αυξάνει την συγκέντρωση

υδροξυτυροσόλης κατά 80% και της τυροσόλης κατά 100%, ενώ το στέλεχος 14

φαίνεται να αυξάνει την συγκέντρωση υδροξυτυροσόλης κατά 66% και δεν επηρεάζει

την συγκέντρωση τυροσόλης.

Για να βελτιστοποιήσουμε την παραγωγή τυροσόλης και υδοξυτυροσόλης απο

συνεπώαση αραιωμένων (1/10) ΥΑΕ με τα στελέχη 8 και 14 χρησιμοποιήσαμε

κύτταρα σε στάσιμη φάση. Η συνεπώαση πραγματοποιήθηκε για περιορισμένο αριθμό

ωρών, ώστε να αποφύγουμε την διάσπαση της υδροξυτυροσόλης που τυχόν παράγεται.

Η μεθοδολογία βασίστηκε σε αναφορές άλλων επιστημονικών ομάδων που

χρησιμοποιούν βακτήρια για βιομετατροπές κυρίως τυροσόλης σε υδροξυτυροσόλη

(Allouche et al., 2004).

Περιληπτικά οι χειρισμοί που πραγματοποιηθήκαν είναι:

1. 3-4 ημερών καλλιέργειες των 25 ml (στελέχη 8 και 14) σε Μ9R παρουσία 1/10

ΥΑΕ, τις φυκεντρούμε στις 3000rpm για 10 min, 4oC. Απορρίπτουμε το

υπερκείμενο και επαναδιαλύουμε τα κύτταρα που έχουν καθιζάνει (κύτταρα σε

στάσιμη φάση ή resting cells) σε 20 ml Μ9R παρουσία 1/10 ΥΑΕ. Μετά από 4, 7

και 12 hr. (συνεπώαση στους 28oC) παίρνουμε δείγμα των 6 ml από κάθε

καλλιέργεια (8 και 14). Τέλος κάθε δείγμα το φυγοκεντρούμε ( 3000rpm για 10

min, 4oC), παίρνουμε το υπερκείμενο κα ι τα διατηρούμε στην κατάψυξη.

Για μάρτυρα χρησιμοποιήσαμε θρεπτικό Μ9R παρουσία 1/10 ΥΑΕ

συνεπωασμένο στους 28oC για 4, 7 και 12 hr, δηλαδή χωρίς τα στελέχη 8 και 14.
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2. Καλλιέργεια των 8 και 14 για 5 ημέρες σε Μ9 R με 1/10 ΥΑΕ.

3. Αρχικά καταστήσαμε τα κύτταρα των στελεχών (8 και 14) ανθεκτικά στην

τυροσόλη με διαδοχικές καλλιέργειες σε αυξανόμενες συγκεντρώσεις τυροσόλης

σε LB agar. Η μεθοδολογία βασίστηκε σε αναφορές άλλων επιστημονικών

ομάδων που χρησιμοποιούν βακτήρια για βιομετατροπές κυρίως τυροσόλης σε

υδροξυτυροσόλη (Allouche et al., 2004, Guiand et al., 2006). Τα στελέχη

εμβολιάστηκαν σε διαφορετικά θρεπτικά υποστρώματα αφενός για να

διερευνηθεί η ικανότητά τους να αναπτύσσονται παρουσία τυροσόλης και

αφετέρου για να διερευνηθεί η δυνατότητά τους να χρησ ιμοποιούν την τυροσόλη

σαν μόνη πηγή άνθρακα.  Πραγματοποιήσαμε έτσι τους παρακάτω χειρισμούς.

i. Καλλιέργεια των 8 και 14 σε Μ9  με 4 mg/ml τυροσόλη για 5 ημέρες.

ii. Καλλιέργεια των 8 και 14 σε LB με 4 mg/ml τυροσόλη για 5 ημέρες.

iii. Καλλιέργεια των 8 και 14 σε Μ9 γ ια 5 ημέρες, έπειτα φυγοκεντρούμε

(3000rpm για 10 min, 4oC) και επαναδιαλύουμε τα κύτταρα (resting cells)

σε Μ9 με 4 mg/ml τυροσόλη, συνεπώαση στους 28oC για 7hr.

iv. Καλλιέργεια των 8 και 14 σε LB για 5 ημέρες, έπειτα φυγοκεντρούμε

(3000rpm για 10 min, 4oC) και επαναδιαλύουμε τα κύτταρα (resting cells)

σε LB με 4 mg/ml τυροσόλη, συνεπώαση στους 28oC για 7hr.
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

3.1 Καμπύλη ανάπτυξής

Σε μία τυπική καμπύλη ανάπτυξης διακρίνουμε 4 διαφορετικές φάσεις.

 Λανθάνουσα φάση (Lag phase): Σε αυτό το χρονικό διάστημα οι

μικροοργανισμοί προσαρμόζονται στο συγκεκριμένο θρεπτικό υλικό για την

ανάπτυξή τους.

 Φάση εκθετικής ανάπτυξης (Exponetial growth phase): Όπου οι

μικροοργανισμοί αναπτύσσονται με εκθετικό ρυθμό. Ο αριθμός τους

αυξάνεται εκθετικά.

 Στάσιμη φάση (Stationary phase): Εδώ ο πληθυσμός παραμένει σταθερός

λόγω του ότι ο ρυθμός διπλασιασμού των κυττάρων είναι ίσος με το ρυθμό

θανάτου.

 Φάση αποκλίσεως (Θανάτου) (Exponential death phase): Ο πληθυσμός

μειώνεται εκθετικά καθώς συσσωρεύονται τοξικά παραπρ οϊόντα του

μεταβολισμού τους τα οποία προκαλούν το θάνατο των κυττάρων.

Σχήμα 2.1: Τυπική καμπύλη ανάπτυξης βακτηρίων.

Σε κατσίγαρο αραιωμένο 1/10 με Μ 9R και επωαζόμενο στους 28°C , με ανάδευση τα

βακτήρια (στελέχη 8 και 14) που μελετήθηκαν παρουσίασαν αργή προσαρμογή με

μεγάλο χρόνο παραμονής στην λανθάνουσα φάση  (24 ώρες περίπου). Ενώ η εκθετική

φάση θανάτου αρχίζει μετά από 196  ώρες περίπου. Χαρακτηριστικό είναι ότι, και τα

δυο στελέχη (8 και 14) είχαν περίπου τον ίδ ιο ρυθμό ανάπτυξης όπως φαίνεται και

από την καμπύλη ανάπτυξης στο σχήμα 2.2.
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Καμπύλη μικροβιακής ανάπτυξης
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Σχήμα 2.2: Καμπύλες ανάπτυξης των βακτηριακών στελεχών 8 και 14 σε M9R παρουσία 1/10

αραιωμένο ΥΑΕ. Μπλε καμπύλη, στέλεχος 8 ( -- ), κόκκινη καμπύλη, στέλεχος 14 ( --)

3.2. Αποτελέσματα RP-HPLC

Σύμφωνα με το σχήμα 2.2, παρατηρούμε ότι τα στελέχη 8 και 14 μπαίνουν στην

στάσιμη φάση μετά από 72 ώρες και έχουν περίπου τον ίδιο ρυθμό ανάπτυξης όπως

προαναφέραμε.

Με τη μέθοδο της υγρής χρωματογραφίας αντίστροφης φάσης (HPLC -RP) έγινε ο

διαχωρισμός των εφτά υπό μελέτη φαινολικών ενώσεων. Η σειρά έκλουσης των

ενώσεων με βάση την μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε φαίνεται στο χρωματογράφημα

3.1.

Πρώτα εκλούονται η υδροξυτυροσολή, τυροσόλη και μετα τα φαινολικά παράγωγα,

βανιλικό οξύ, καφεϊκό οξύ, συρινγκικό οξύ, π -κουμαρικό οξύ και τελευταίο το

φερουλικό οξύ. Η συγκέντρωση του πρότυπου διαλύματος είναι 100 ppm.
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Γράφημα 3.1:Σειρά έκλουσης μείγματός πρότυπων φαινολικών ενώσεων στα

222nm.

Όπως φαίνεται στο γράφημα 3.2 και μετά από ολοκλήρωση των καμπύ λων το

στέλεχος 8 σε Μ9R παρουσία 1/10 ΥΑΕ μετά από 4 ώρες συνεπώαση με κύτταρα σε

στάσιμη φάση (resting cells) αυξάνει κατά 25,7 % την παραγ ωγή της

υδροξυτυροσόλης και κατά 5,7% την παραγωγή φερουλικού οξέος ενώ η ποσότητα

της τυροσόλης είναι κατά 3,1% λι γότερη σε σχέση με τον μάρτυρα..  Αντιθέτως το

στέλεχος 14 σε Μ9R παρουσία 1/10 ΥΑΕ δε αυξάνει την ποσότητα της

υδροξυτυροσόλης (2% λιγότερη σε σχέση με το μάρτυρα), της τυροσόλης (34,5%

λιγότερη σε σχέση με το μάρτυρα) και του φερουλικού οξέος (22,6 % λιγό τερη σε

σχέση με το μάρτυρα) μετά από 4 ώρες συνεπώαση με κύτταρα σε στάσιμη φάση

(resting cells). Όλες οι άλλες φαινολικές ενώσεις, βανιλικό οξύ, καφεϊκό οξύ,

συρινγκικό οξύ και π-κουμαρικό οξύ ανιχνευτήκαν σε πολύ μικρή ποσότητα στο

μάρτυρα όπως και στις καλλιέργειες με τα στελέχη 8 και 14
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Γράφημα 3.2. Μπλε χρώμα πρότυπη καμπύλη φαινολικών 100ppm με σειρά: 1. υδροξυτυροσόλη, 2. τυροσόλη, 3. βανιλλικό, 4. καφεικό, 5.

συρινγκικό, 6. π-κουμαρικό, 7. φερουλικό και συνεπώαση για 4 ώρες των στελεχών 8 (κόκκινο), 14 (πράσινο) σε Μ9R παρουσία 1/10 YAE με

κύτταρα σε στάσιμη φάση. Με ροζ ο μάρτυρας (Μ9R παρουσία 1/10 YAE επωασμένο για 4 ώρες με κύτταρα σε στάσιμη φάση).
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 DA D1 B, Sig=222,12 Ref =360,100 (MA V RTIT\23020803.D)
 DA D1 B, Sig=222,12 Ref =360,100 (MA V RTIT\23020807.D)
 DA D1 B, Sig=222,12 Ref =360,100 (MA V RTIT\23020808.D)
 DA D1 B, Sig=222,12 Ref =360,100 (MA V RTIT\23020806.D)

1       2         3  4  5       6     7
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Από το γράφημα 3.3 και μετά από ολοκλήρωση των καμπύλων συμπεραίνουμε ότι το

στέλεχος 8 σε Μ9R παρουσία 1/10 ΥΑΕ μετά από 7 ώρες συνεπώαση με κύτταρα σε

στάσιμη φάση (resting cells) αυξάνει κατά 70,74 % την παραγωγή της

υδροξυτυροσόλης, κατά 69,5 % την παραγωγή φερουλικού οξέος και κατά 25,7 %

την ποσότητα της τυροσόλης σε σχέση με  τον μάρτυρα.. Αντιθέτως το στέλεχος 14 σε

Μ9R παρουσία 1/10 ΥΑΕ δε αυξάνει σημαντικά την παραγωγή υδροξυτυροσόλης

ενώ παρατηρούμε μια μεγαλύτερη αύξηση στην παραγωγή τυροσόλης και

φερουλικού οξέος. Πιο συγκεκριμένα η ποσότητα της υδροξυτυροσόλης αυξήθηκε

κατά 1,7 %, της τυροσόλης κατά 13,66% και του φερουλικού οξέος  κατά 18,9 % σε

σχέση με το μάρτυρα μετά από 7 ώρες συνεπώαση με κύτταρα σε στάσιμη φάση

(resting cells). Όλες οι άλλες φαινολικές ενώσεις, βανιλικό οξύ, καφεϊκό οξύ,

συρινγκικό οξύ και π-κουμαρικό οξύ ανιχνευτήκαν σε πολύ μικρή ποσότητα στο

μάρτυρα όπως και στις καλλιέργειες με τα στελέχη 8 και 14 .

Βάση του γραφήματος 3.4 και μετά την ολοκλήρωση των καμπύλων το στέλεχος 8 σε

Μ9R παρουσία 1/10 ΥΑΕ μετά από 12 ώρες συνεπώαση με κύτταρα σε στάσιμη

φάση (resting cells) αυξάνει κατά 31,05 % την παραγωγή της υδροξυτυροσόλης και

κατά 18,4% της τυροσόλης και κατά 13,5% του φερουλικού οξέος. Το στέλεχος 14 σε

Μ9R παρουσία 1/10 ΥΑΕ αυξάνει την παραγωγή της υδροξυτυροσόλης κατά 11,21%

και της τυροσόλης 5,4% ενώ το φερουλικό οξύ παραμενει στα ιδια επίπεδα με τον

μάρτυρα, μετά από 12 ώρες συνεπώαση με κύτταρα σε στάσιμη φάση ( resting cells).

Όλες οι άλλες φαινολικές ενώσεις, βανιλικό οξύ, καφεϊκό οξύ, συρινγκικό οξύ και π-

κουμαρικό οξύ ανιχνευτήκαν σε πολύ μικρή ποσότητα στο μάρτυρα όπως και στις

καλλιέργειες με τα στελέχη 8 και 14 . Στο γραφήματα 3.5 Α, Β και Γ φαίνονται οι %

μεταβολές στη παραγωγή των ουσιών υδροξυτυροσόλη (Α), φερουλικό οξύ (Β) και

τυροσόλη (Γ) μετά από 4 hr, 7 hr και 12 hr σε Μ9R παρουσία 1/10 ΥΑΕ με κύτταρα

σε στάσιμη φάση όπως περιγράψαμε παραπάνω για τα στελέχη 8 και 14.
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Γράφημα 3.3. Μπλε χρώμα πρότυπη καμπύλη φαινολικών 100ppm με σειρά: 1. υδροξυτυροσόλη, 2. τυροσόλη , 3. βανιλλικό, 4. καφεικό, 5.

συρινγκικό, 6. π-κουμαρικό, 7. φερουλικό και συνεπώαση για 7 ώρες των στελεχών 8 ( κόκκινο), 14 (πράσινο) σε Μ9R παρουσία 1/10 YAE με

κύτταρα σε στάσιμη φάση. Με ροζ ο μάρτυρας (Μ9R παρουσία 1/10 YAE επωασμένο για 7 ώρες με κύτταρα σε στάσιμη φάση).
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 DA D1 B, S ig=222,12  Ref =360 ,100 (MA V RTIT\23020803 .D)
 DA D1 B, S ig=222,12  Ref =360 ,100 (MA V RTIT\23020810 .D)
 DA D1 B, S ig=222,12  Ref =360 ,100 (MA V RTIT\23020811 .D)
 DA D1 B, S ig=222,12  Ref =360 ,100 (MA V RTIT\23020809 .D)

 1             2                     3   4     5         6      7
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Γράφημα 3.4: Μπλε χρώμα πρότυπη καμπύλη φαινολικών 100ppm με σειρά: 1. υδροξυτυροσόλη, 2. τυροσόλη , 3. βανιλλικό, 4. καφεικό, 5.
συρινγκικό, 6. π-κουμαρικό, 7. φερουλικό και συνεπώαση για 12 ώρες των στελεχών 8 ( κόκκινο), 14 (πράσινο) σε Μ9R παρουσία 1/10 YAE με
κύτταρα σε στάσιμη φάση. Με ροζ ο μάρτυρας (Μ9R παρουσία 1/10 YAE επωασμένο για 12 ώρες με κύτταρα σε στάσιμη φάση).

Το πείραμα και οι μετρήσεις επαναλήφθηκαν και τα αποτελέσματα ήταν ανάλογα με τα αυτά του πρώτου πειράματος
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 DA D1 B, S ig=222,12  Ref =360 ,100 (MA V RTIT\23020803 .D)
 DA D1 B, S ig=222,12  Ref =360 ,100 (MA V RTIT\23020813 .D)
 DA D1 B, S ig=222,12  Ref =360 ,100 (MA V RTIT\23020814 .D)
 DA D1 B, S ig=222,12  Ref =360 ,100 (MA V RTIT\23020812 .D)

 1             2                     3   4     5         6      7
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.

Γράφημα 3.5: Μεταβολές % στην παραγωγή (αύξηση ή μείωση) των ουσιών Α)

υδροξυτυροσόλης, Β) φερολικού οξέος και Γ) τυροσόλης μετά από συνεπώαση για 4, 7 και

12 ώρες σε Μ9R παρουσία 1/10 YAE με κύτταρα σε στάσιμη φάση  για τα στελέχη 8 (-

˗ ˗ ˗ ˗ ) και 14 (- - - -)

Α Β

Γ
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Όταν το στέλεχος 8 καλλιεργήθηκε για 5 ημέρες σε Μ9 R παρουσία 1/10 ΥΑΕ

παρατηρήθηκε αύξηση στην παραγωγή τυροσόλης κατά 186% (τριπλάσια περίπου

ποσότητα τυροσόλης σε σχέση με το μάρτυρα), ενώ στη καλλιέργεια με το στέλεχος

14, η ποσότητα της τυροσόλης που ανιχνεύτηκε ήταν 2, 5 φορές παραπάνω σε σχέση

με το μάρτυρα (142% αύξηση) (γράφημα 3.6). Ανάλογα ήταν τα αποτελέσματα για

την παραγωγή του φερουλικού οξέος. Στην καλλιέργεια με το στέλεχος 8 ανιχνεύτηκε

ποσότητα φερουλικού οξέος 2,5 φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση με το μάρτυρα (

160% αύξηση), ενώ σε αυτή με το στέλεχος 14 παρατηρήθηκε αύξηση 93% (διπλάσια

ποσότητα).

Συγκρίναμε την απορρόφηση ενός πρότυπου διαλύματος τυροσόλης συγκέντρωσης

50ppm της τυροσόλης με την απορρόφηση που είχε η δεύτερη κορυφή των δειγμάτων

με το στέλεχος 8 ,14 και του μάρτυρα για να σιγουρευτούμε ότι κορυφή αυτή

αντιστοιχεί στην τυροσόλη. Πραγματικά διαπιστώσαμε ότι οι απορροφήσεις και των

τριών δειγμάτων ήταν όμοιες με την απορρόφηση της τυροσόλης του πρότυπου

διαλύματος (γράφημα 3.7).
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Γράφημα 3.6: Μπλε χρώμα πρότυπη καμπύλη φαινολικών 50 ppm με σειρά: 1. υδροξυτυροσόλη, 2. τυροσόλη, 3. βανιλλικό, 4. καφεικό, 5.

συρινγκικό, 6. φερουλικό και καλλιέργειες 5 ημερών των στελεχών 8 ( κόκκινο), 14 (πράσινο) σε Μ9R παρουσία 1/10 YAE. Με ροζ ο μάρτυρας

(Μ9R παρουσία 1/10 YAE -5 ημερών).
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 DA D1 B, Sig=222,12 Ref =360,100 (MA V RTIT\22020809.D)
 DA D1 B, Sig=222,12 Ref =360,100 (MA V RTIT\22020818.D)
 DA D1 B, Sig=222,12 Ref =360,100 (MA V RTIT\22020819.D)
 DA D1 B, Sig=222,12 Ref =360,100 (MA V RTIT\22020820.D)

 1             2                  3  4     5   6
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Γράφημα 3.7: Απορρόφηση UV-vis A) της τυροσόλης και Β) της δεύτερης κορυφής του

χρωματογραφήματος με την 5 ημερών καλλιέργεια του στελέχους  8. Αντίστοιχες ήταν οι

απορροφήσεις για τα δείγματα με το στέλεχος 14  και το μάρτυρα.

Αντίθετα όταν τα στελέχη 8 και 14 καλλιεργήθηκαν  για 5 ημέρες σε Μ9R με

προσθήκη 4 mg/ml τυροσόλης δεν παρατηρήθηκε καμία μεταβολή. Η παρουσία των

στελεχών 8 και 14 δεν βοήθησε στην βιομετατροπή της τυροσόλης σε κάποια άλλη

ουσία όπως υδροξυτυροσόλη (γράφημα 3.8).

Γράφημα 3.8: Μπλε χρώμα πρότυπη καμπύλη φαινολικών 50ppm με σειρά: 1.

υδροξυτυροσόλη, 2. τυροσόλη, 3. βανιλλικό, 4. καφεικό, 5. συρινγκικό, 6. π -

κουμαρικό, 7. φερουλικό και καλλιέργειες 5 ημερών των στελεχών 8 ( κόκκινο), 14

(πράσινο) σε Μ9R με 4 mg/ml τυροσόλη.
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 DAD1 B, Sig=222,12 Ref=360,100 (MAVRTIT\22020811.D)
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Παρόμοια με τα προηγούμενα ήταν τα αποτελέσματα όταν  τα στελέχη 8 και 14

καλλιεργήθηκαν για 5 ημέρες σε υγρό θρεπτικό LB αντί Μ9 με προσθήκη 4 mg/ml

τυροσόλης. Όπως λοιπόν και πριν έτσι και τώρα δεν παρατηρήθηκ ε καμία μεταβολή.

Η παρουσία των στελεχών 8 και 14 δεν βοήθησε στην βιομετατροπή της τυροσόλης

σε κάποια άλλη ουσία όπως υδροξυτυροσόλη (γράφημα 3.9).

Γράφημα 3.9: Μπλε χρώμα πρότυπη καμπύλη φαινολικών 50ppm με σειρά: 1.

υδροξυτυροσόλη, 2. τυροσόλη, 3. βανιλλικό, 4. καφεικό, 5. συρινγκικό, 6. π -

κουμαρικό, 7. φερουλικό και καλλιέργειες 5 ημερών των στελεχών 8 ( κόκκινο), 14

(πράσινο) σε LB με 4 mg/ml τυροσόλη.

Στην περίπτωση που τα στελέχη 8 και 14 καλλιεργήθηκαν σε Μ9R με 4 mg/ml

τυροσόλη μετά από 7 ώρες συνεπώαση με κύτταρα σε στάσιμη φάση ( resting cells)

δεν παρατηρήθηκε επίσης βιομετατροπή της τυροσόλης σε υδροξυτυροσόλη, όπως

φαίνεται και στο γράφημα 3.10.
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 DAD1 B, Sig=222,12 Ref=360,100 (MAVRTIT\22020808.D)
 DAD1 B, Sig=222,12 Ref=360,100 (MAVRTIT\22020812.D)
 DAD1 B, Sig=222,12 Ref=360,100 (MAVRTIT\22020813.D)
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Γράφημα 3.10: Μπλε χρώμα πρότυπη καμπύλη φαινολικών 50ppm με σειρά: 1.

υδροξυτυροσόλη, 2. τυροσόλη, 3. βανιλλικό, 4. καφεικό, 5. συρινγκικό, 6. π -

κουμαρικό, 7. φερουλικό και καλλιέργειες στελεχών 8 ( κόκκινο), 14 (πράσινο) σε

Μ9R με 4 mg/ml τυροσόλη μετά από 7 ώρες συνεπώαση με κύτταρα σε στάσιμη

φάση (resting cells).

Τέλος αντίστοιχα ήταν τα αποτελέσματα όταν τα στελέχη 8 και 14 καλλιεργήθηκαν

σε LB, αντί σε Μ9R, με 4 mg/ml τυροσόλη μετά από 7 ώρες συνεπώαση με κύτταρα

σε στάσιμη φάση (resting cells). Δεν παρατηρήθηκε επίσης βιομετατροπή της

τυροσόλης σε υδροξυτυροσόλη (γράφημα 3.1 1).
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 DAD1 B, Sig=222,12 Ref=360,100 (MAVRTIT\22020808.D)
 DAD1 B, Sig=222,12 Ref=360,100 (MAVRTIT\22020814.D)
 DAD1 B, Sig=222,12 Ref=360,100 (MAVRTIT\22020815.D)
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Γράφημα 3.11: Μπλε χρώμα πρότυπη καμπύλη φαινολικών 100 ppm με σειρά: 1.

υδροξυτυροσόλη, 2. τυροσόλη, 3. βανιλλικό, 4. καφεικό, 5. συρινγκικό, 6. π -

κουμαρικό, 7. φερουλικό και καλλιέργειες των στελεχών 8 ( κόκκινο), 14 (πράσινο)

σε Μ9R με 4 mg/ml τυροσόλη μετά από 7 ώρες συνεπώαση με κύτταρα σε στάσιμη

φάση (resting cells).
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 DAD1 B, Sig=222,12 Ref=360,100 (MAVRTIT\22020807.D)
 DAD1 B, Sig=222,12 Ref=360,100 (MAVRTIT\22020816.D)
 DAD1 B, Sig=222,12 Ref=360,100 (MAVRTIT\22020817.D)
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Οι φαινολικές ενώσεις του ελαιολάδου σχετίζονται με την ποιότητα και τα

διατροφικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου (Montedoro et al., 1993). Τ ην τελευταία

δεκαετία οι πολυφαινόλες έχουν μελετηθεί από πολλές ερευνητικές σκοπιές τόσο για

τις θετικές επιδράσεις τους στην υγεία ως ουσίες με αντιοξειδωτικές ιδιότητες, και

αντιμικροβιακή δράση, όσο και για την τοξικότητα που παρουσιάζουν όταν ποσότητα

αυτών περνά και στα ΥΑΕ (Tsimidou M., 1998).

Στην παρούσα μελέτη πριν από την προεπεξεργασία των ΥΑΕ (φυγοκέντρηση,

αποστείρωση αραίωση), παρατηρήθηκαν διάφορες μεταβολές. Αυτό αποδεικνύει και

έρευνα των Tsonis et al., (1993); οι οποίοι διαπίστωσαν ότι μ ε την αραίωση του

λιόζουμου μειώνεται η συγκέντρωση των φαινολικών και του COD σε επίπεδα όπου

η βιολογική επεξεργασία είναι δυνατή. Η αύξηση του pH του λιόζουμου μετά τη

φυγοκέντρηση μπορεί να αποδοθεί στη μείωση της συγκέντρωσης των φαινολικών.

Στα πλαίσια επεξεργασία των ΥΑΕ πριν την μελέτη τίθεται και το θέμα της

αποστείρωσης που σκοπό έχει να πάρουμε ένα υπόστρωμα απαλλαγμένο από

μικροοργανισμούς, πάνω στο οποίο θα μπορέσουμε στη συνέχεια να μελετήσουμε

την δράση μεμονωμένων μικροοργανισμών. Ωστόσο το θέμα της απομάκρυνσης

(μερικής ή ολικής) ή μη των μικροοργανισμών αρχικά από το λιόζουμο, παραμένει

ανοιχτό για περαιτέρω διερεύνηση. Στη δική μας περίπτωση ήταν απαραίτητη η

αποστείρωση δεδομένου ότι στόχος μας ήταν η μελέτη μεμονωμένων στελεχών.

Πιθανόν άλλοι μικροοργανισμοί (βακτήρια και μύκητες) που προϋπήρχαν στο

λιόζουμο να ευνοούν την ανάπτυξη των υπό μελέτη στελεχών μας, και να

συμβάλλουν στην απομάκρυνση των διαφόρων ρυπαντικών παραμέτρων. Η

αποστείρωση που εφαρμόστηκε στην δική μας περίπτωση (θερμ ική αποστείρωση

στους 120°C για 20 min) είχε ως αποτέλεσμα να μεταβάλει τις αρχικές ιδιότητες του

λιόζουμου. Μετά από αυτή την διαδικασία το λιόζουμο παρουσίασε εντονότερο

μαύρισμα, πιθανότατα λόγω παραγωγής προϊόντων οξείδωσης και πολυμερισμού.

Ο κύριος σκοπός της παρούσας μελέτης όπως προαναφέραμε ήταν να διερευνήσουμε

την ικανότητα των στελεχών 8 και 14 τα οποία είχαν απομονωθεί από τον κατσίγαρο

μετά από καλλιέργεια σε θρεπτικό διάλυμα Μ9 παρουσία αραιωμένου κατσίγαρου,

να μετατρέπουν την τυροσόλη σε υ δροξυτυροσόλη απουσία τυροσινάσης.

Χρησιμοποιήσαμε κύτταρα των στελεχών 8 και 14 σε στάσιμη φάση ( resting cells)
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από καλλιέργεια βακτηρίων σε διάλυμα παρουσία και απουσία τυροσόλης (μικρότερη

βιοδιάσπαση παραγόμενης υδροξυτυροσόλης σε άλλες αρωματικές ουσί ες). Επίσης

έγινε προσπάθεια ποσοτικοποίησης της παραγωγής υδροξυτυροσόλης από

καλλιέργεια Μ9 με αραιωμένο κατσίγαρο για τα ίδια στελέχη (8 και 14).

Μέσα από αυτή τη μελέτη διαπιστώσαμε τα εξής:

Μέγιστη παραγωγή υδροξυτυροσολης και φερολικού οξέος προέκυψ ε από το

στέλεχος 8, μετά από 7 ώρες συνεπώαση με κύτταρα σε στάσιμη φάση ( resting cells)

σε Μ9R παρουσία 1/10 ΥΑΕ με ποσοστά 70,74 % και 69,5 % αντίστοιχα σε σχέση

με τον μάρτυρα.Το ποσοστό αύξησης της παραγωγής τυροσόλης για το ίδιο στέλεχος

ήταν 25,7% σε σχέση με τον μάρτυρα. Περαιτέρω συνεπώαση μειώνει το ρυθμό της

αύξησης, ίσως λόγω διάσπασης της υδροξυτυροσόλης, φαινόμενο αναμενόμενο

βάσει άλλων αναφορών (Allouche et al., 2004).

Σημαντική επίσης αύξηση (πάνω από το διπλάσια της αρχικής ποσότητας)

παρατηρήθηκε και στην παραγωγή τυροσόλης και φερουλικού οξέος και για τα δύο

στελέχη όταν αυτά καλλιεργήθηκαν για 5 ημέρες σε Μ9R παρουσία 1/10 ΥΑΕ.

Επομένως τα στελέχη 8 και 14 μπορούν να διπλασιάσουν ή και τριπλασιάσουν την

παράγωγη τυροσόλης και φερουλικόυ οξέος.

Τέλος η παραγωγή υδροξυτυροσόλης δεν περιλαμβάνει βιομετατροπή της τυροσόλης,

όπως φαίνεται και από τα γραφήματα 3.8, 3.9, 3.10 και 3.11. Συμπεραίνουμε λοιπον

πως η παραγωγή της υδροξυτυροσόλης απο συνεπώαση των βακτηριακών στελεχών

με αραιωμένα ΥΑΕ συντελείται από βιομετατροπή καποιας άλλης ουσίας των ΥΑΕ

και όχι της τυροσόλης.

Τα λιόζουμα επομένως όχι μόνο δεν είναι ένα ανεπιθύμητο παραπροϊόν, αλλά

μπορούν να αποτελέσουν έναν πολύτιμο φυσικό πόρο  και ένα πλήρως ανακυκλώσιμο

μέσο. Στελέχη τα οποία απομονωθηκαν από ΥΑΕ είναι ικανά να παράγουν κάποια

νέα προϊόντα μεταβολισμού των φαινολικών ενώσεων μεταξύ των οποίων και η

υδροξυτυροσόλη με σημαντικές αντιοξειδωτικές ιδιότητες . Αυτό αποδεικνύει ότι το

λιόζουμο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν ένα φτη νό υπόστρωμα βιομετατροπής

φαινυλο-αρωματικών συστατικών του σε προϊόντα υψηλής αξίας, όπως η

υδροξυτυροσόλη, η τυροσόλη και το φερουλικό οξύ .
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Στα πλαίσια της αξιοποίησης μικροοργανισμών ικανών να διασπούν αρωματικά

συστατικά των YAE, ιδιαίτερο ενδιαφέρον  έχει η δυνατότητα για παραγωγή

προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Πράγματι, πολλές από τις φαινολικές

ουσίες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν υποστρώματα για ενζυματική μετατροπή

σε χημικές ουσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα

βακτηριακής βιομετατροπής σε υψηλής αξίας ουσίες αφορά την ελευροπαΐνη, ουσία

που ευθύνεται για την πικρή γεύση του μη ώριμου ελαιόκαρπου . Οι Briante et al.

(2000) διερεύνησαν τη χρήση του ενζύμου β -γλυκοσιδάση από βακτήρια,

ακινητοποιημένα σε χιτοζάνη, για την υδρόλυση της ελευροπαΐνης. Τα δύο προϊόντα

υδρόλυσης, υδροξυτυροσόλη και το άγλυκο μέρος του μορίου έχουν φαρμακευτικές

ιδιότητες, ενώ η υδροξυτυροσόλη έχει βρεθεί και στα YAE. Επί πλέον, μια σειρά

πρόσφατων εργασιών έδειξαν ότι η χιτοζάνη (No and Meye rs 2000), η

φαινολοξειδάση (τυροσινάση) (Ikehata et all. 2000; Wu et al. 2001) και η

περοξειδάση (Wagner and Nicell 2001), ξεχωριστά και σε συνδυασμό μεταξύ τους,

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον αποχρωματισμό και τη μείωση της τοξικότητας

βιομηχανικών αποβλήτων.

Αυτά τα αποτελέσματα ανοίγουν τους δρόμους για την μελέτη των μεταβολικών

μονοπατιών των συγκεκριμένων βακτηρίων ώστε να παραχθεί μεγαλύτερη ποσότητα

ενζύμων όπως β-γλυκοσιδάσης που θα επέτρεπε την παραγωγή υδροξυτυροσόλης.

Επίσης θα μπορούσε να γίνει ένας ποσοτικός προσδιορισμός των ενζύμων που

αποδομούν τις φαινόλες, στα εξαντλημένα υποστρώματα καλλιέργειας σε YAE. Με

την παραγωγή υψηλής καθαρότητας ενζύμων (φαινολοξειδάση/λακκάση,

περοξειδάση) από εξαντλημένα θρεπτικά μέσα καλλιεργειών, θα αξι ολογηθούν με

ποσοτικοποίηση η ενζυμική τους δραστικότητα αλλά και η σταθερότητά τους κατά

την εξέλιξη της μικροβιακής ανάπτυξης.

Επίσης τα βακτηριακά στελέχη τα οποία απομονωθηκαν από τα ΥΑΕ είναι  ικανά να

χρησιμοποιηθούν σε βιοαντιδραστήρες και να διπλασι άζουν την περιεκτικότητα

υποστρώματος, όπως τα ΥΑΕ, που περιέχει τέτοιες ουσίες υψηλής προστιθέμενης

αξίας, όπως η υδροξυτυροσόλη,  σε λίγες μόνο ώρες. Μελλοντική εφαρμογή σε συνεχή

καλλιέργεια ίσως βελτιστοποιήσει ακόμη παραπάνω την απόδοση και προσφέρει μ ία

μέθοδο ικανή για την οικονομική παραγωγή τέτοιων ουσιών.
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Η αναζήτηση ικανοποιητικών προσεγγίσεων είναι αναγκαία κυρίως γιατί είναι

περιορισμένος ο χρόνος για τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται το περιβάλλον ως

αποδέκτης των εκροών της παραγωγικής διαδ ικασίας της ελαιοποίησης.
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