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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Για να αντιµετωπισθούν τα σηµαντικά προβλήµατα ρύπανσης που προκαλούν τα υγρά 
απόβλητα ελαιουργείων στους υδάτινους και χερσαίους αποδέκτες, χρησιµοποιούνται διάφορες 
προσεγγίσεις. Αρχικά δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην χρησιµοποίηση φυσικοχηµικών µεθόδων, 
αργότερα όµως επεκράτησαν συνδυασµένες λύσεις µε την χρησιµοποίηση και βιολογικών 
µεθόδων για την αντιµετώπιση της περιβαλλοντικής όχλησης. Το όφελος από τέτοιου τύπου 
δράσεις δεν περιορίζεται µόνον στην σηµαντική µείωση της ρύπανσης, αλλά  οδηγεί και στην 
παραγωγή ενός πλήθους δευτερογενών προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας, όπως 
βιολιπασµάτων, εδαφοβελτιωτικών, υποστρωµάτων για την παραγωγή πρωτεΐνης, βιοαερίου, 
εδώδιµης βιοµάζας κ.ά. Σχετικά πρόσφατα, άρχισαν να χρησιµοποιούνται ευρέως σε 
περιβαλλοντικές και βιοτεχνολογικές εφαρµογές είδη βασιδιοµυκήτων που προκαλούν λευκές 
σήψεις ("white-rot fungi"). Τόσο η απουσία εξειδίκευσης, που χαρακτηρίζει τα ένζυµα που 
παράγονται από αυτές τις συγκεκριµένες κατηγορίες µυκήτων, όσο και οι δοµικές σχέσεις πολλών 
αρωµατικών ρύπων µε τα φυσικά υποστρώµατα αυτών των ενζύµων, υπέδειξαν την χρήση των 
λιγνινολυτικών αυτών µικροοργανισµών στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων των 
ελαιουργείων µε σκοπό να καταστεί η µετατροπή τους απευθείας σε ένα περιβαλλοντικά αποδεκτό 
προιόν ή να προετοιµασθούν για περαιτέρω φυσικοχηµικούς ή βιολογικούς χειρισµούς. Το γένος 
Pleurotus που έχει χρησιµοποιηθεί αρκετά από διάφορους ερευνητές, χρησιµοποιήθηκε κυρίως 
και στην παρούσα µελέτη µαζί µε στελέχη άλλων γενών Ganoderma και Lentinula. Σύµφωνα και 
µε τα αποτελέσµατα µας, τα είδη του γένους Pleurotus είναι ικανοί οργανισµοί να αντιµετωπίσουν 
µε επιτυχία τον χειρισµό των Υ.Α.Ε. Οι διαφορετικές συµπεριφορές που παρατηρήθηκαν στα 
επίπεδα του είδους αλλά και του στελέχους, όσον αφορά τις δυνατότητες αποτοξικοποίησης, 
υποδεικνύουν την πολυπλοκότητα των ενζυµικών µηχανισµών και βιολογικών παραµέτρων που 
εµπλέκονται. ∆ιεξοδικότερη µελέτη της µοριακής πλευράς της λιγνινόλυσης, των οξειδωτικών 
µηχανισµών των λιγνινολυτικών ενζύµων, αλλά και της µοριακής βιολογίας των µυκήτων λευκής 
σήψης, θα προωθήσουν µεταξύ των άλλων την χρήση των µυκήτων λευκής σήψης και των 
ενζύµων τους στην περιβαλλοντική βιοτεχνολογία. 
Για την ολοκλήρωση της παρούσας µελέτης αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον 

επιβλέποντα καθηγητή µου κ. Πανόπουλο Νικόλαο, για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε  
αναθέτοντας µου ένα θέµα µε ιδιαίτερο επιστηµονικό ενδιαφέρον, όπως και τον κ. Στεφάνου 
Ευρυπίδη, Κοσµήτορα της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης, για την 
βοήθεια και την συµπαράστασή τους σε όλη την διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας αυτής. 
Ευχαριστίες επίσης εκφράζονται και στον καθηγητή κ. Λυµπεράτο Γεράσιµο, Πρόεδρο του 
Τµήµατος  Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών, για την εργαστηριακή διευκόλυνση 
που µου παρείχε, αλλά και για την συµµετοχή του στην τριµελή εξεταστική επιτροπή.  
Θερµότατες ευχαριστίες εκφράζονται στον κ. Ζερβάκη Γεώργιο, ∆ιευθυντή του Ινστιτούτου 

Οπωροκηπευτικών Φυτών & Ελαίας Καλαµάτας, για τις διευκολύνσεις πού µου παρείχε σε 
εργαστηριακό εξοπλισµό, παροχή βιολογικού υλικού, όπως και στον κ. Οιχαλιώτη Κωνσταντίνο, 
Λέκτορα του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών  για την πολύτιµη βοήθειά τους, τόσο κατά την 
διάρκεια των εργαστηριακών πειραµάτων, όσο και κατά την επεξεργασία-αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων. 

 Επίσης, ευχαριστίες εκφράζονται στους ∆ρ. Αγγελή Γεώργιο, Χηµικό Μηχανικό, και δ/δα 
Φρούντα Κωνσταντίνα, Χηµικό Μηχανικό, του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών του 
Πανεπιστηµίου Πατρών, για την βοήθειά τους στην επίδειξη εργαστηριακών τεχνικών και 
µεθόδων ανάλυσης των δειγµάτων της µελέτης. Καθώς επίσης, ευχαριστώ την κ. Στεφανουδάκη 
Ευαγγελία, Χηµικό του Ινστιτούτου Υποτροπικών Φυτών & Ελαίας Χανίων, για την βοήθειά της 
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συµπαράσταση αλλά και την βοήθειά του στην δακτυλογράφηση-µορφοποίηση και καλαίσθητη 
παρουσίαση της παρούσας µελέτης. 

 

Ηράκλειο, Οκτώβριος 2001
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Οι µύκητες αποτελούν την κύρια οµάδα µικροοργανισµών που χρησιµοποιήθηκε στο 

παρελθόν για την µείωση της ρυπαντικής δράσης των φαινολικών ουσιών των υγρών αποβλήτων 
ελαιουργείων ώστε να καταστούν απευθείας ένα περιβαλλοντικά αποδεκτό προϊόν ή να 
προετοιµασθούν για περαιτέρω φυσικοχηµικούς ή βιολογικούς χειρισµούς. Σχετικά πρόσφατα, 
άρχισαν να χρησιµοποιούνται ευρέως σε περιβαλλοντικές και βιοτεχνολογικές εφαρµογές είδη 
βασιδιοµυκήτων που προκαλούν λευκές σήψεις ("white-rot fungi"). Το ενζυµικό τους 
σύστηµα είναι κατά βάση οξειδωτικό και µη εξειδικευµένο και περιλαµβάνει ένζυµα όπως η 
λιγνινάση, η υπεροξειδάση του µαγγανίου και η λακκάση. Ειδικότερα, ως υποστρώµατα 
χρησιµοποιούν τα φανολικά συστατικά  των λιόζουµων, τα οποία αποπολυµερίζουν 
διασπώντας τους αρωµατικούς δακτυλίους και οδηγώντας στην ανοργανοποίηση τους. 
Ανάµεσα στους µύκητες που προκαλούν λευκές σήψεις περιλαµβάνονται πολλά εδώδιµα 
µανιτάρια, όπως είδη Pleurotus, Lentinula κ.ά. και τα οποία χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα 
µελέτη. Οι µύκητες του γένους Pleurotus διαθέτοντας ένα ιδιαίτερα αποδοτικό ενζυµικό  
µηχανισµό αποδόµησης των φαινολικών που περιέχονται στα λιόζουµα, µειώνουν σηµαντικά 
την φυτοτοξική τους δράση ενώ παράλληλα προκαλούν τον αποχρωµατισµό τους. Τούτο 
επιβεβαιώθηκε και από τα δικά µας αποτελέσµατα , τα είδη του γένους Pleurotus είναι ικανοί 
οργανισµοί να αντιµετωπίζουν µε επιτυχία τον χειρισµό των Υ.Α.Ε. Οι διαφορετικές 
συµπεριφορές που παρατηρήθηκαν στα επίπεδα του είδους αλλά και του στελέχους, όσον 
αφορά τις δυνατότητες αποτοξικοποίησης, υποδεικνύουν την πολυπλοκότητα των ενζυµικών 
µηχανισµών και των βιολογικών παραµέτρων που εµπλέκονται. Η αξιοποίηση των διαφορετικών 
ρόλων τους θα συµβάλλει στην αποτελεσµατικότερη διαχείριση των λιόζουµων σε εφαρµοσµένο 
επίπεδο. Απαιτείται για το σκοπό αυτό περαιτέρω έρευνα που θα έχει ως κύριους άξονες την 
επίλυση προβληµάτων που σχετίζονται µε την προµεταχείριση των λιόζουµων, την αύξηση της 
δραστηριότητας των ενζύµων � την παραγωγή εµπορικών σκευασµάτων, αλλά και την µοριακή 
βιολογία των µυκήτων λευκής σήψης. 
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ABSTRACT 
 

The fungi constitute the main group of microorganisms which have been used in the past 
for the reduction of the phenolic load of olive mill wastewater (OMWW), so that it can become 
an environmentally acceptable effluent for discharge into stream or soil receptors or for further 
physiochemical or biological treatments. Recently, �white rot fungi� have been used for the 
biotreatment of OMWW with some success. Their enzymic system is basically oxidative and 
includes non-specialized enzymes such as ligninase, Manganese-dependent peroxidase and 
laccase. These enzymes use the phenolic compounds in OMWW as substrates, and accomplish 
their depolymerization by attacking and disrupting the aromatic rings. Many edible 
mushrooms, such as Pleurotus, Lentinula species, which belong to the white rot group, were 
evaluated in the present study. The fungi of the genus Pleurotus, were particularly effective in 
enzymic biodegradation of the OMWW phenolics and reducing significantly its phytotoxicity, 
while in parallel discolorizing the waste. Our studies revealed wide variability among 
Pleurotus species and isolates from different origins and corroborated previous results 
indicating that particular strains of these organisms are capable of reducing phenolic load, 
toxicity and the dark coloration and, thus, can be used for the biotreatment of the olive 
wastewaters successfully. The ability of different isolates to detoxify OMWW varied 
considerably at the species and strain levels, indicating complexity of the enzymic mechanisms 
and the biological parameters involved. The exploitation of different strains or strain 
combinations should assist in the more effective management of olive mill wastewaters at 
practical level. However, further research is needed to address the problems related to the pre-
treatment of OMWW, the growth and enzyme production in commercial vessels, and the 
advancement of white-rot fungal biotechnology. 
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1. ΤΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ (ΛΙΟΖΟΥΜΑ, ΚΑΤΣΙΓΑΡΟΣ, 
ΑΠΟΝΕΡΑ) 

1.1. Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά 
Η ελιά αποτελεί την σπουδαιότερη δενδρώδη καλλιέργεια στις χώρες της Μεσογείου, όπου 

είναι συγκεντρωµένο το 98% των ελαιόδενδρων της γης. Η Ελλάδα είναι η τρίτη ελαιοπαραγωγός 
χώρα στον κόσµο, µετά την Ισπανία και την Ιταλία, παράγονται γύρω στους 350,000 τόννους 
ελαιόλαδο τον χρόνο από περισσότερα από 130 εκατοµµύρια δένδρα ενώ παράγονται ταυτόχρονα 
1,5 εκατ. τόννοι υγρών αποβλήτων. 
Τα ΥΑΕ (λιόζουµα), παράγονται κυρίως από τα φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία τριών φάσεων, 

είναι φυτικά υγρά προερχόµενα από το υδάτινο κλάσµα του χυµού του ελαιοκάρπου, το νερό της 
πλύσης, το νερό που προστίθεται κατά την µάλαξη της ελαιοµάζας και στον διαχωριστήρα. Στην 
διεθνή βιβλιογραφία συναντώνται διάφοροι όροι που αποδίδονται στο λιόζουµο όπως olive presss 
waste-water, waster water from olive-oil, oil emulsion, olive-mill waste-water, waste water from 
olive processing, olive vegetation water. 
Τα Υ.Α.Ε. είναι υγρά σκούρου χρώµατος (µε διάφορες αποχρώσεις από κίτρινο-πράσινο έως 

κόκκινο σκοτεινό ή καφέ-µαύρο), θολά, πυκνότητας κυµαινόµενης από 1,015-1,081 gr/cm3, 
χαρακτηριστικής οσµής,  µε υψηλή ρυθµιστική ικανότητα και επιφανειακή τάση, πλούσια σε 
οργανικά και ανόργανα συστατικά διαλυµένα στην υδάτινη κυρίως φάση. Περιέχουν επίσης 
αδιάλυτα οργανικά σωµατίδια υπό µορφή αιωρήµατος καθώς και σταγονίδια ελαίου που τους 
προσδίδουν την µορφή γαλακτώµατος.  
Τα κυριότερα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των Υ.Α.Ε. δίδονται στον Πίνακα 1-1. Πρέπει -

όµως να αναφερθεί ότι οι τιµές στην βιβλιογραφία παρουσιάζουν αξιοσηµείωτες διαφορές για 
πολλούς λόγους όπως ο τύπος του ελαιοτριβείου, η ποικιλία, η ποιότητα και η ωριµότητα του 
ελαιοκάρπου, η αραίωση των αποβλήτων, το χρονικό διάστηµα από την συλλογή του ελαιοκάρπου 
µέχρι την στιγµή της έκθλιψής του για την παραγωγή του ελαιόλαδου (Mendia et al., 1986). 

Πίνακας 1-1. Σύσταση των υγρών αποβλήτων ελαιουργείων.  
Παράµετρος Τιµή Κύρια συστατικά 

Νερό% 83-92  
Οργανικό κλάσµα % 4-15  
Λίπη% 0.03-1 Υπολείµµατα ελαίου 
Αζωτούχες ουσίες % 1.2-2.4 Προλίνη, Ιστιδίνη, Γλυκίνη, Αργινίνη, Αλανίνη, Ασπαρτικό οξύ, 

Βαλίνη, Γλουταµικό οξύ, Γλυκοζαµίνη, θρεονίνη, Ισολευκίνη, 
Λευκίνη, Λυσίνη, Μεθειονίνη, Προλίνη, Σερίνη, Τυροσίνη, 
Φαινυλαλανίνη 

Σάκχαρα % 2-8 Γλυκόζη, Φρουκτόζη, Μανόζη, Ραφινόζη, Γαλακτόζη, Ξυλόζη, 
Ραµνόζη, Αραβινοζη 

Πολυαλκοόλες % 0.5-1.5 Γλυκερίνη, Μανιτόλη 
Πηκτίνες και Ταννίνες % 0.4-1.5  
Οργανικά οξέα % 0.5-1.5 Τρυγικό, Οξαλικό, Μηλικό5 Γαλακτικό, Φουµαρικό, Κιτρικό, 

Οξικό, Μηλονικό, Ταρταρικό, κ.α 
Φαινολικά % 0.3-0.8 Φαινόλες: Καφφεικό οξύ, Κινναµικό οξύ, Κουµαρικό οξύ, 

Πρωτοκατεχικό οξύ, Βανιλλικό οξύ, Βερατρικό οξύ, p- 
Υδροξυβενζοικό οξύ, Τυροσόλη, Υδρόξυτυροσόλη, 2,6- 
διυδροξυβενζοικό οξύ, Συρινγγικό οξύ, Φλαβονοειδή: Απεγινίνη, 
Λουτεολίνη, Κερκετίνη, Ρουτίνη. Ανθοκυάνες: Κυανιδίνη, 
Παιονιδίνη, ∆ελφινιδίνη, Ελευρωπαίνη, Βερµπασκοσίδη 

Ανόργανο κλάσµα % 1-1.8 Κ, Ρ, Na, Ca, Mg, Fe, Μη, Zn, Cu, Ο, S Ανθρακικά 21%, 
Φωσφορικά 14%, Άλατα Καλίου 47%, Άλατα Νατρίου 7%, 
Υπόλοιπα 11% 

Πηγές: Varquez et al., 1974; Varquez et al., 1976; Lopez Aparicio et al., 1977; Codounis et al., 1983; Balice et al., 1984; 
Ramos Cormezana 1986; Saiz-Jimenez et al., 1986; Fiestas Ros de Ursinos et al., 1992. 

Το πιο σηµαντικό, από ποσοτική απόψη, µέρος του οργανικού κλάσµατος καταλαµβάνουν τα 
σάκχαρα. Από ερευνητικές εργασίες του Ινστιτούτου Λιπαρών και Παραγώγων της Σεβίλλης 
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έχουν αποµονωθεί πάνω στους σωρούς του ελαιοκάρπου, λίγο πριν την έκθλιψη του, τα εξής γένη 
µικροοργανισµών: Aerobacter, Escherichia, Pseudomonas, Achromobacter, Bacillus, Aspergillus, 
Penicillium, Rhizopus, Alternaria, Fusarium. 
Το οργανικό φορτίο του αποβλήτου είναι πολύ υψηλό και κατ� αναλογία, οι τιµές των BOD5 

και COD οι οποίες και αποτελούν ένα µέτρο της οργανικής ρύπανσης, κυµαίνονται σε υψηλά 
επίπεδα (Πίνακας 1-2). Το µεγαλύτερο µέρος του BOD5 και του COD είναι υδατοδιαλυτό (60-
85%). 

Πίνακας 1-2. Ρυπαντικό φορτίο των υγρών αποβλήτων ελαιουργείων. 
Παράµετρος 

(g/l) 
Pompei 
(1974) 

Fiestas 
(1981) 

Steegmans 
(1992) 

Hamadi 
(1993) 

Andreozzi 
(1998) 

pH - 4,7 5,3 3 - 5,9 5,09 
(COD) 195 - 108,6 40-220 121,8 
(BOD5) 38,44 - 41,3 23-100 - 
Ολικά στερεά (TS) - 1-3 19,2 1-20 102,5 
Ολικά οργανικά στερεά (oTS) - - 16,7 - 81,6 
Λιπαρά - - 2,33 1 - 23 9,8 
Πολυφαινόλες 17,5 3-8 0,002 5 - 80 6,2 
Πτητικά οργανικά οξέα - 5-10 0,78 0,8 - 10 0,96 
Ολικό άζωτο 0,81 0,3-0,6 0,6 0,3-1,2 0,95 

 
Οι πολυφαινόλες µολονότι είναι ποσοτικά υποδεέστερες, είναι από ποιοτική άποψη τα πιο 

σηµαντικά συστατικά διότι κύρια σ' αυτά οφείλει το λιόζουµο τις χαρακτηριστικές του 
φυτοτοξικές και αντιµικροβιακές ιδιότητες. Τα περισσότερα από τα φαινολικά συστατικά που 
έχουν ανιχνευθεί στά Υ.Α.Ε. ανήκουν στις κατηγορίες των φαινολικών, φλαβονοειδών 
παραγώγων και ανθοκυανών. Στον Πίνακα 1-3 αναφέρονται µερικά χαρακτηριστικά από τα 
φαινολικά συστατικά που έχουν ανιχνευτεί στο λιόζουµο (Sanjust et al., 1991; Montedoro et al., 
1992; Petroni et al., 1995).  

Πίνακας 1-3. Χαρακτηριστικά Φαινολικά του λιόζουµου. 

Φαινολικά Παράγωγα 

R4
R3

R2
R1

 
R1 R2 R3 R4  
-OH -OH - Η - CH=CHCOOH Καφφεϊκό οξύ 
- Η - Η - Η - CH=CHCOOH Κινναµικό οξύ 
- Η - Η -OH - CH=CHCOOH Κουµαρικό 
-OH -OH - Η -COOH Πρωτοκατεχικό οξύ 
-OH - OCH3 -Η -COOH Βανιλλικό οξύ 
-OCH3 -OCH3 - Η - COOH Βερατρικό οξύ 
-OH - Η - Η - COOH p-Υδροξυβενζοικό 

οξύ 
- Η -OH - Η - CH2CH2Ο2ΟH Τυροσόλη 
-OH -OH - Η -CH2CH2OH Υδροξυτυροσόλη 

 

Φλαβονοειδή Παράγωγα R1 R2  
- Η - Η Απεγινίνη 
- Η -OH Λουτεολίνη 
-OH -OH Κερσετίνη 

O

OOH

OH

R1

R2
OH

 

- Ο-GI-Rh -OH Ρουτίνη 
 

 Gl = Γλυκόζη, Rh = Ραµνόζη 
Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν και πολυµερείς ουσίες καστανόµαυρου χρώµατος που 

σχηµατίζονται δευτερογενώς µέσω ενζυµικών αντιδράσεων που αρχίζουν αµέσως µετά την 
έκθλιψη του ελαιοκάρπου (Saiz Jimenez et al., 1986). 
Παρουσιάζουν ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον διότι µεταξύ των άλλων : 
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α) Περιορίζουν το φάσµα και την δράση των µικροοργανισµών εκείνων που θα µπορούσαν να 
εγκατασταθούν και να αποδοµήσουν τα υπόλοιπα συστατικά των Υ.Α.Ε..  

β) Προσδίδουν στα απόβλητα τοξικές ιδιότητες έναντι φυτών καθώς και έναντι πολλών 
ευαίσθητων υδροβίων ζωϊκών ειδών. 

γ) Βιοαποδοµούνται µε βραδύ σχετικά ρυθµό από εξειδικευµένες και σχετικά ολιγάριθµες, 
οµάδες µικροοργανισµών, έτσι παρουσιάζουν εµµονή στο περιβάλλον.  
Tα Υ.Α.Ε. χαρακτηρίζονται ως βιοµηχανικά απόβλητα και µπορούν να προκαλέσουν σε 

υδάτινα και χερσαία οικοσυστήµατα µεγάλες "µεταβολικές εκτροπές" µε σηµαντικά περιβαλλο-
ντικά επακόλουθα. Είναι όµως κατά κανόνα ελεύθερα ενώσεων υψηλού περιβαλλοντικού 
κινδύνου, δεν περιέχουν όπως άλλοι τύποι βιοµηχανικών αποβλήτων, βαρέα µέταλλα, αµίαντο, ή 
µη βιοαποδοµήσιµες συνθετικές οργανικές ενώσεις. Το νοµικό πλαίσιο που αφορά τη διαχείριση 
και διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων παρουσιάζεται στο Παράρτηµα 3. Επίσης, στον Πίνακα 1-
4, συνοψίζονται οι αρνητικές επιδράσεις του στο περιβάλλον σε συσχετισµό µε τα κύρια 
χαρακτηριστικά του.  

Πίνακας 1-4. Υ.Α.Ε. και Περιβάλλον. 

α/α Χαρακτηριστικά του λιόζουµου Αρνητικές επιδράσεις στο περιβάλλον 
1 Υψηλή περιεκτικότητα σε χρωστικές 

 
Περιορισµός φωτοσύνθεσης στους υδάτινους αποδέκτες 
Παρεµπόδιση ορατότητας των ψαριών 
Αισθητική υποβάθµιση φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος 

2 Υψηλή περιεκτικότητα σε ελαιόλαδο 
και άλλες λιπαρές ενώσεις 

Παρεµπόδιση οξυγόνωσης υδάτινων αποδεκτών 
Μείωση πορώδους του εδάφους 

3 Περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες Βιοτοξικότητα-φυτοτοξικότητα (φαινόµενα αλληλοπάθειας 
φυτών)  
Περιορισµός δράσης αποδοµητών µικροοργανισµών των 
Υ.Α.Ε., βιοαποδόµηση από εξειδικευµένες και ολιγάριθµες 
οµάδες µικροοργανισµών (εµµονή στο περιβάλλον) 

4 Υψηλά BOD5-COD Αποξυγόνωση υδάτινων αποδεκτών 
Φαινόµενα ευτροφισµού 

5 Χαµηλό pH, υψηλή EC ∆ιάβρωση των εδαφών και διείσδυση του σε υπόγειους 
υδροφορείς 
Ακατάλληλο για άρδευση των περισσοτέρων καλλιεργειών 

1.2. Η βιοτοξικότητα των Υ.Α.Ε. 
Κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει ότι το λιόζουµο είναι ένα υδατικό φυτικό εκχύλισµα 

µεγάλου οργανικού φορτίου και η άκριτη διάθεση του µπορεί να έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
περισσότερο ή λιγότερο σηµαντικές ανάλογα µε την ικανότητα αυτοκαθαρισµού του 
αποδέκτη.Εκτός από το πρόβληµα των δυσάρεστων οσµών, του όξινου pH και της υψηλής 
αλατότητας που έχει το λιόζουµο, σηµαντικό πρόβληµα είναι και η βιοτοξικότητά του. Παρακάτω 
θα γίνει µια σύντοµη αναφορά σε ποσοτικά στοιχεία που αφορούν την βιοτοξικότητα του 
λιόζουµου, µε µια προσπάθεια να εξηγηθεί που οφείλονται αυτές οι βιοτοξικές ιδιότητες. 

1.2.1. Τοξική επίδραση σε βακτήρια και µύκητες 
Η αρχική ανίχνευση µιας φαινολικής προέλευσης-σύστασης ουσίας, διαλυτής στον οξικό 

αιθυλεστέρα, σταθερή στους 100°C αλλά ασταθούς σε αλκαλικό περιβάλλον, έγινε σε πράσινες 
ελιές. Η επίδραση του λιόζουµου ή κάποιων συστατικών του στη δράση µιας µεγάλης ποικιλίας 
βακτηρίων και µυκήτων δεν είναι πάντα ανασχετική εφόσον έχει αποδειχθεί ότι ενώ πολλά είδη 
µικροοργανισµών παρεµποδίζονται, άλλα ευνοούνται (π.χ. Azotobacter spp., A. chroococcum, A. 
vinelandii, τα οποία ως αζωτοδεσµευτικά εµπλουτίζουν το έδαφος αξιοποιώνντας τα συστατικά 
του λιόζουµου. 
Οι Μπαλής κ.ά. (1995) αναφέρονται σε διαφορετικές δηµοσιεύσεις στην επίδραση των 

λιόζουµων σε βακτήρια και µύκητες. Κάποιες από τις αναφορές κάνουν λόγο για παρεµπόδιση της 
ανάπτυξης ορισµένων στελεχών µικροοργανισµών από τα λιόζουµα και ορισµένες αποδίδουν την 
δράση αυτή σε φαινόλες και άλλα φαινολικά παράγωγα. Όπως θα αναφερθεί πολλές φορές 
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παρακάτω, στελέχη µικροοργανισµών (µύκητες λευκής σήψης) ευνοούνται και αναπτύσσονται 
στα λιόζουµα και έχουν την ικανότητα να αποδοµούν φαινολικές ή παράγωγες ενώσεις, οι οποίες 
χαρακτηρίζονται τοξικές για άλλουςοργανισµούς µικροοργανισµούς αλλά και ανώτερους. Οι Balis 
et al. (1997) είχαν διαπιστώσει ότι ορισµένα είδη αζωτοδεσµευτικών βακτηρίων βρέθηκαν σε 
εδάφη που είχαν δεχτεί λιόζουµα και ότι η αζωτοδεσµευτική ικανότητα του ρυπασµένου µε 
λιόζουµα εδάφους ήταν αυξηµένη. Όταν αποµόνωσαν κάποια στελέχη αζωτοδεσµευτικών 
βακτηρίων και τα εµβολίασαν σε λιόζουµα παρατήρησαν το ίδιο φαινόµενο, την αύξηση δηλαδή 
της αζωτοδεσµευτικής δραστηριότητας. 
Σε πειράµατα διάθεσης λιόζουµων στο έδαφος παρατηρήθηκε αύξηση κατά είκοσι φορές του 

συνολικού πληθυσµού των βακτηρίων σε σχέση µε το µη ρυπασµένο έδαφος, αλλά η σύνθεση 
των στελεχών των µικροοργανισµών µεταβλήθηκε (Paredes et al., 1986). Ευνοήθηκαν τα στελέχη 
των µη σπορογόνων, gram θετικών ακτινοµυκήτων βακτηρίων (coryneform), ενώ ευαίσθητα 
αναδείχτηκαν τα στελέχη των βακίλλων/Bacillus (σπορογόνα, gram θετικά) στη ρύπανση. 
Επιπλέον στο ρυπασµένο µε λιόζουµο έδαφος εντοπίστηκαν στελέχη των βακτηρίων 
Pseudomonas και Enterobacteria, τα οποία απουσίαζαν στο µη ρυπασµένο έδαφος. Από τους 
συγγραφείς του παραπάνω άρθρου θεωρήθηκε ότι τα βακτήρια που είναι υπεύθυνα για την 
αποδόµηση των ΥΑΕ στο έδαφος θα πρέπει να αναζητηθούν ανάµεσα σε εκείνα των οποίων ο 
αριθµός αυξήθηκε µε τη ρύπανση. Ακόµη θεωρήθηκε ότι ο εµπλουτισµός στα είδη Pseudomonas 
και Enterobacteria στο ρυπασµένο έδαφος, δείχνει την ύπαρξη και άλλων παραγόντων που 
επηρεάζουν την εκλεκτικότητα και διαδοχή του ρυπασµένου µε λιόζουµα εδάφους σε 
µικροοργανισµούς.  

1.2.2. Τοξικότητα σε ζωικούς οργανισµούς 
Η τοξική επίδραση των λιόζουµων ή/και των συστατικών τους στους ζωικούς οργανισµούς 

έχουν προσδιοριστεί είτε µε εργαστηριακές δοκιµές τοξικότητας και µε µετρήσεις δεικτών 
βιοποικιλότητας είτε από εµπειρικές παρατηρήσεις (π.χ. φαινόµενα θανάτωσης ψαριών). Η 
Βορεάδου (1994) αναφέρει ότι κατά τη ρύπανση χειµάρρων µε λιόζουµα υπήρξε µείωση της 
βιοποικιλότητας στα ρυπασµένα τµήµατα της διαδροµής των χειµάρρων κατά 41.6 έως 71.4%, 
ανάλογα µε την παροχή νερού του χειµάρρου.  
Ο Σαββίδης (1994) στην προσπάθειά του να εξηγήσει ένα φαινόµενο µαζικού θανάτου 

ψαριών που σηµειώθηκε σε µια ιχθυοκαλλιεργητική µονάδα στον Αµβρακικό κόλπο και που 
πιθανότατα οφείλεται στη ρύπανση από λιόζουµα. Πολλά πρωτόζωα έχουν χρησιµοποιηθεί και 
από άλλους ερευνητές ως δείκτες (βιοδείκτες) της πορείας του φυσικού αυτοκαθαρισµού των 
υδάτινων αποδεκτών.  

1.2.3. Φυτοτοξικότητα  
Τα λιόζουµα έχουν και φυτοτοξικές ιδιότητες, προκαλούν ανάσχεση της φύτρωσης των σπόρων 

των φυτών και προκαλούν ζηµιά στα νεαρά σπορόφυτα νεκρώνοντάς τα ή επιδρώντας αρνητικά στη 
φυσιολογία τους. Στην Εικόνα 1-1, φαίνονται τα αποτελέσµατα της ανεξέλεγκτης απόρριψης του 
λιόζουµου. Ορισµένα συστατικά των λιόζουµων όπως οι φαινολικές ενώσεις, τα πτητικά οργανικά 
οξέα, οι πολυαλκοόλες, οι αλδεϋδες, και άλλα µόρια έχουν αναφερθεί ως ενδεχόµενοι φυτοτοξικοί 
παράγοντες (Lanzani and Fedeli, 1986 και Saiz-Jimenez et al., 1988). Οι Paredes et al. (1999) 
αναφέρουν ότι αρνητικές επιδράσεις στα φυτά λόγω της άρδευσης µε λιόζουµα συνδέονται µε την 
υψηλή συγκέντρωσή των λιόζουµων σε άλατα, το όξινο pH και τις ανταγωνιστικές επιδράσεις 
ορισµένων ανόργανων αλάτων ή την τοξικότητα ορισµένων ιόντων που περιέχουν. 
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Εικόνα 1-1. Φυτοτοξικότητα λιόζουµου στη χλωρίδα ενός βιοτόπου. 

Παράλληλα µε την ανάλυση των φυσικοχηµικών χαρακτηριστικών των λιόζουµων, ο δείκτης 
βλαστικότητας είναι ιδιαίτερα χρήσιµος για να αξιολογηθεί η φυτοτοξικότητα των φρέσκων, των 
προεπεξεργασµένων και επεξεργασµένων λιόζουµων και, µε ορισµένες τροποποιήσεις, της 
κοµπόστας των λιόζουµων µε άλλα φυτικά στερεά παραπροϊόντα.  
Οι Bonari et al., 1993) και οι Μπαλής κ.ά. (1994) αναφέρουν ότι η φυτοτοξικότητα του 

εδάφους που έχει δεχτεί λιόζουµα µειώνεται µε τον χρόνο και τελικά εξαλείφεται σε λίγες µέρες 
έως λίγες εβδοµάδες, ανάλογα µε την ποσότητα της δόσης και την ιστορία χειρισµού του εδάφους 
µε λιόζουµα. Ταυτόχρονα δηλώνουν ότι η εφαρµογή λιόζουµων στο έδαφος µπορεί να έχει θετικές 
επιπτώσεις στην γονιµότητα του εδάφους. Επίσης και άλλοι ερευνητές έχουν µελετήσει την 
επίδραση των λιόζουµων στην φύτρωση και τα βλαστικά χαρακτηριστικά διάφορων φυτικών 
ειδών, όπως κηπευτικά, πόες, θάµνοι και δένδρα. Η κοινή διαπίστωση 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 φύτρωση και στα βλαστικά χαρακτηριστικά των φυτικών ειδών 
(Οιχαλιώτης και Ζερβάκης, 1999; 2001).  

1.3. Βιολογικές Μέθοδοι Επεξεργασίας των Υγρών Αποβλήτων Ελαιουργείων 

1.3.1. ∆ιάθεση των Υ.Α.Ε. στο έδαφος � Άρδευση των καλλιεργειών 
Η διάθεση των αποβλήτων µε ή χωρίς προεπεξεργασία σε εδαφικούς αποδέκτες, έχει ήδη 

προταθεί από πολλούς σύγχρονους ερευνητές λόγω της απλής τεχνολογίας και του χαµηλού 
κόστους της µεθόδου (Delia Monica et al., 1978; 1979, Potenz et al., 1985; Di Giovacchino, 1988; 
Bonari, 1990; Di Giovacchino & Seghetti, 1990). Ήδη από το 1960, οι Albi Romero & Fiestas Ros 
de Ursinos έδειξαν τις ευεργετικές επιδράσεις από την διάθεση των υγρών αποβλήτων στην 
αγροτική γη και στη συνέχεια άλλοι ερευνητές (Vitagliano et al., 1975; Fiestas Ros de Ursinos, 
1977; Morisot, 1979; Janer del Valle, 1980; Potenz et al., 1985) έδειξαν τα καλά αποτελέσµατα 
που προέκυψαν από την λιπαντική δράση των υγρών αποβλήτων σε διάφορα είδη φυτών σε 
αγρούς στους οποίους είχαν εφαρµοστεί υγρά απόβλητα. Άλλες εργασίες  των  (Di Giovacchino et 
al., 1988; Catalano 1989; Balis, 1989; Bonari, 1990; Bonari & Ceccarini, 1991; Saviozzi et al., 
1990) σε συνθήκες αγρού αλλά και σε ελεγχόµενο περιβάλλον απέδειξαν τις ευεργετικές 
επιδράσεις από την διάθεση των υγρών αποβλήτων ελαιουργείων στο έδαφος. Ως εκ τούτου, το 
έδαφος  µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την διάθεση του λίοζουµου  αυτού χάρη στην ικανότητα 
του να λειτουργεί ως ένα βιολογικά ενεργό φίλτρο, έτσι προσφέρει την δυνατότητα ανακύκλησης 
διαφόρων ενώσεων µέσω της παραγωγής φυτικών προϊόντων. Ωστόσο πρέπει να σηµειωθεί ότι 
άλλοι ερευνητές (Zucconi & Bukovak, 1969; Pompei & Codovisli, 1974; Jelmini et al., 1976; 
Ranalli, 1989) δεν συνιστούν αυτόν τον τρόπο διάθεσης, λόγω του υψηλού περιεχοµένου των 
αποβλήτων σε φυτοτοξικές ουσίες, κυρίως φαινολικά, τα οποία  µπορεί να επιδράσουν αρνητικά 
το βιοχηµικό ισοζύγιο του εδάφους. Πάντως φυτοτοξικές επιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί σε λίγες 
µόνο περιπτώσεις και κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες π.χ. χορήγηση  υψηλών δόσεων αποβλήτου 
στα αρχικά στάδια ανάπτυξης των φυτών (Romero & Fiestas Ros de Ursinos, 1960; Morisot, 
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1979; Briccoli-Bati & Lombardo, 1990; Cabrera et al., 1997).  
Οι Bonari et al. (1993) µελέτησαν την επίδραση των λιόζουµων στη φύτρωση και στα 

βλαστικά χαρακτηριστικά ορισµένων καλλιεργούµενων φυτών (σιτάρι, κριθάρι, ηλίανθος, 
καλαµπόκι, σόγια) και ζιζανίων (σινάπι, αγριοπιπεριά, σίκαλη). Παρατηρήθηκε ότι η εµφάνιση 
φαινοµένων φυτοτοξικότητας από την άρδευση µε λιόζουµα και ο βαθµός εκδήλωσης τέτοιων 
δυσµενών επιδράσεων εξαρτάται από την δόση εφαρµογής τους στο έδαφος και από τον χρόνο  
µεταξύ της εφαρµογής του αποβλήτου και της σποράς. 
Οι Fiestas Ros de Ursinos (1986b); Tomati & Galli (1992) και Cegarra et al. (1997) κάνουν τις 

εξής γενικές προτάσεις για την διάθεση λιόζουµων σε καλλιεργούµενες εκτάσεις: 
��Τα λιόζουµα θα πρέπει να διατίθενται σε συγκεκριµένη απόσταση από τα δένδρα. 
��Οι δόσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 30 m³ ha-1 (όταν τα λιόζουµα προέρχονται από 
κλασσικά ελαιουργεία) και 100 m³ ha-1 (όταν τα λιόζουµα προέρχονται από φυγοκεντρικά 
ελαιουργεία). 

��Σε ετήσιες καλλιέργειες η εφαρµογή των λιόζουµων θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον ένα 
µήνα πριν την σπορά. 

��Τα λιόζουµα δεν πρέπει να διατίθενται όταν οι καλλιέργειες είναι στην βλαστική περίοδο 
(sprouting period). 
Η πρακτική της αγρονοµικής εφαρµογής λιόζουµων δεν είναι αρκετά διαδεδοµένη. Οι δόσεις 

των περίπου 80 m³ ha-1 που προτείνουν οι παραπάνω συγγραφείς είναι πολύ µικρότερες από τις 
δόσεις που χρησιµοποιήθηκαν στα πειράµατα εδαφικής επεξεργασίας των λιόζουµων από τους 
Cabrera et al. (1997) οι οποίες ήταν µεταξύ 3730-10000 m³ ha-1 και εποµένως διασφαλίζουν την 
προστασία των υπόγειων υδροφόρων, την σταθερότητα της ικανότητας ανταλλαγής κατιόντων 
(CEC), την διατήρηση της µειωµένης αλατότητας και το pH του εδάφους. Επιπλέον µειώνεται η 
πιθανότητα εκδήλωσης φαινοµένων φυτοτοξικότητας στα καλλιεργούµενα είδη. Η ευνοϊκή 
επίδραση δεν περιορίζεται στο επιφανειακό µόνο στρώµα του εδάφους, αλλά προσδιορίζεται και 
µέχρι βάθους 50 cm. Οι παραπάνω ερευνητές ακόµη αναφέρουν ότι σε πειράµατα καλλιέργειας 
φυτικών ειδών σε εδάφη που είχαν δεχτεί λιόζουµα υπήρξε φανερή βελτίωση των αποδόσεων των 
καλλιεργειών σε σχέση µε τις αποδόσεις των µαρτύρων. Τα χρησιµοποιηθέντα φυτικά είδη ήταν 
αραβόσιτος, ηλίανθος, τοµάτα, σιτάρι και µαρούλι. Επιπρόσθετα τονίζουν ότι τα λιόζουµα δεν 
βελτιώνουν µακροπρόθεσµα µόνον τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του εδάφους, αλλά 
συµβάλουν επίσης στην αύξηση της επισχετικής ικανότητας του εδάφους έναντι παθογενών 
µυκήτων του ριζικού συστήµατος των φυτών. 

1.3.2. ∆ιαχείριση-Επεξεργασία σε Τεχνητούς Υγροβιότοπους 
Οι ∆ιαλυνάς κ.ά. (1999) πειραµατίστηκαν µε την χρησιµοποίηση Τεχνητών Υγροβιότοπων 

τύπου επιφανειακής ροής (FWS) για την διαχείριση-επεξεργασία των λιόζουµων. 
Χρησιµοποιήθηκαν ως φυτικό υλικό υδροχαρή φυτά, καλάµια (Phragmites spp.) και ψαθιά 
(Τypha spp.). Τα υδροχαρή αυτά φυτά έχουν την ικανότητα να αναπτύσσονται πολύ καλά σε 
µεγάλα εύρη τιµών pH και αγωγιµότητας. Η αντοχή τους αυτή προσφέρει σταθερότητα στην 
απόδοση της απορρύπανσης και στην οµαλή λειτουργία του συστήµατος (Ανδρεαδάκης, 1998).  

 Οι τεχνητοί υγροβιότοποι τροφοδοτούνταν οµοιόµορφα µε αραιωµένα λιόζουµα µε καθαρό 
νερό άρδευσης και εναλλακτικά µε αστικά λύµατα, τα οποία είχαν υποστεί µόνο πρωτοβάθµια 
καθίζηση σε φρεάτια. Τα ίδια τα φυτά µε την ανάπτυξη των ριζών συµβιώνουν µε τα βακτήρια της 
ριζόσφαιρας και επιπλέον αφοµοιώνουν και τα ίδια θρεπτικά στοιχεία όπως τα νιτρικά ιόντα, 
συµβάλλοντας στην απορρύπανση των αποβλήτων (Ανδρεαδάκης, 1998). Τα συστήµατα 
τεχνητών υγροβιότοπων έχουν το µειονέκτηµα ότι απαιτούν σχετικά µεγάλες εκτάσεις γης (και 
αποθηκευτικούς χώρους) σε σχέση µε τα συµβατικά συστήµατα εγκαταστάσεων βιολογικού 
καθαρισµού. Απ� την άλλη το κόστος του επενδυµένου κεφαλαίου και τα λειτουργικά έξοδα των 
πρώτων είναι µικρότερα από τα αντίστοιχα των τελευταίων. Επιπλέον, η απόδοση της 
απορρύπανσης των αποβλήτων στα συστήµατα τεχνητών υγροβιότοπων είναι πολύ καλή.  
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1.3.3. Λίµνες Επεξεργασίας 
Οι λίµνες εξάτµισης χρησιµοποιούνται για την άµβλυνση του προβλήµατος σε περιοχές µε 

ξηροθερµικό κλίµα όπως η Κρήτη. Η εφαρµογή αντιµετωπίζει τα αναµενόµενα προβλήµατα όπως 
είναι: 
��Η διαθεσιµότητα της απαιτούµενης έκτασης 
��Το κόστος µεταφοράς των αποβλήτων από το εργοστάσιο στις λίµνες εξάτµισης 
��Η παρουσία εντόµων και οσµών 
��Ενδείξεις ρύπανσης των υπόγειων υδροφορέων 
Η δυσκολία επίλυσης των παραπάνω προβληµάτων έχει ως αποτέλεσµα την µη επέκταση 

του αριθµού των λιµνών εξάτµισης και την σταδιακή εγκατάλειψη της µεθόδου. Ωστόσο δεν 
παύει να είναι µια εφικτή διαχειριστική λύση επεξεργασίας-διάθεσης των λιόζουµων τόσο στην 
Ελλάδα (και ιδιαίτερα στην Κρήτη) όσο και στην Ισπανία (Cabrera et al., 1997; Fiestas Ros de 
Ursinos & Lopez Camino, 1994; Μιχελάκης και Βοζινάκης, 1995; Μιχελάκης και Βοζινάκης 
1994; Μαρίνος, 1991). Αποτελεί µια διαχειριστική λύση που απαιτεί όµως εκτός των άλλων 
επιµέλεια και υπευθυνότητα και από τους ελαιουργούς. 

1.3.4. Βιολιπασµατοποίηση-Καταλυτική και ενζυµατική επεξεργασία-Θερµόφιλη χώνευση 
(composting). 

Ο Μπαλής κ.ά. (1995) εφάρµοσαν µια µέθοδο µε την οποία τα λιόζουµα µετατρέπονται σε 
οργανικό λίπασµα (βιολίπασµα) και είναι πια ελεύθερα φυτοτοξικότητας. Η µέθοδος αυτή 
ονοµάζεται λιπασµατοποίηση υγρής φάσης και το τελικό προϊόν προσφέρεται για απ� ευθείας 
εφαρµογή ως οργανικό λίπασµα σε καλλιέργειες, είτε ως έχει, είτε µετά από αραίωση µε το νερό 
άρδευσης. Η µέθοδος αυτή, συνίσταται στον εµβολιασµό των λιόζουµων µε αζωτοδεσµευτικά 
βακτήρια (όχι γενετικά τροποποιηµένα), τα οποία χρησιµοποιούν τα οργανικά συστατικά των 
λιόζουµων ως πηγή ενέργειας. Τα οφέλη που προκύπτουν είναι ότι τα βακτήρια α) δεσµεύουν 
µοριακό άζωτο από την ατµόσφαιρα και το ενσωµατώνουν στα λιόζουµα, β) εκκρίνουν µεγάλες 
ποσότητες οργανικών πολυµερών ενώσεων που βελτιώνουν τις φυσικοχηµικές ιδιότητες του 
εδάφους, ενώ παράγουν αυξίνες φυτών που ευνοούν την ανάπτυξη πλούσιου ριζικού συστήµατος, 
γ) ενισχύουν την επισχετικότητα του εδάφους σε παθογόνους µικροοργανισµούς του ριζικού 
συστήµατος, δ) εκµηδενίζεται σχεδόν η φυτοτοξικότητα των λιόζουµων και γ) ανακυκλούνται τα 
θρεπτικά στοιχεία που περιέχονται στα λιόζουµα. 
Η διαδικασία περιλαµβάνει δύο βασικά στάδια (φάσεις). Στην πρώτη φάση γίνεται 

προκατεργασία των λιόζουµων µε Ca(OH)2 για 6-20 ώρες. Στην δεύτερη φάση τα λιόζουµα 
οδηγούνται σε έναν βιοαντιδραστήρα όπου έχει εγκατασταθεί µικτός µικροβιακός πληθυσµός 
αζωτοδεσµευτικών βακτηρίων και εξασφαλίζεται εντατικός αερισµός. Ο χρόνος επώασης στον 
βιοαντιδραστήρα είναι 3-5 ηµέρες. 
Το βιολίπασµα που προέκυπτε ήταν κίτρινου χρώµατος, παχύρρευστο και κολλώδες και 

οφειλόταν στις εκκρίσεις από τους εµβολιασµένους µικροοργανισµούς εξαιρετικά µεγάλων 
ποσοτήτων οργανικών πολυµερών ενώσεων ιξώδους συστάσεως (πολυσακχαρίτες). Επίσης 
αναφέρεται ότι οι τιµές του δείκτη βλαστικότητας του βιολιπάσµατος κυµαίνονταν µεταξύ 90% 
και 140% έπειτα από 3 ηµέρες επώασης στον βιοαντιδραστήρα. 
Οι Γκαβέρας (1994) και Benedetti & ∆ιαµαντόπουλος (1991) αναφέρουν µια άλλη µέθοδο 

λιπασµατοποίησης υγρής φάσεως των λιόζουµων. Η µέθοδος αυτή είναι παρόµοια µε την µέθοδο 
παραγωγής βιολιπάσµατος που αναφέρεται από τους Μπαλής κ.ά. (1995). Η διαδικασία στην 
µέθοδο αυτή περιλαµβάνει επίσης δύο στάδια. Στο πρώτο γίνεται βιοκαταλυτική εξουδετέρωση 
των λιόζουµων και στο δεύτερο τα λιόζουµα εισέρχονται σε έναν βιοαντιδραστήρα στον οποίο 
έχει γίνει εµβολιασµός µε ένα πολυενζυµικό µίγµα και παρέχεται άφθονος αερισµός. Η διάρκεια 
της καταλυτικής και ενζυµατικής επεξεργασίας είναι 48 ώρες περίπου. Το τελικό προϊόν 
(βιολίπασµα) αναφέρεται ότι είχε θετικά αποτελέσµατα όταν χρησιµοποιήθηκε σε διάφορες 
καλλιέργειες όπως δενδρώδεις (ελαιώνες, οπωρώνες, εσπεριδοειδή), κηπευτικά  (κουκιά, τοµάτα, 
κολοκυθάκια, πιπεριές, µελιτζάνες, βασιλικός, µάραθος),  αµπελώνες και σε βοσκότοπους. 
Υπάρχει αξιόλογη βιβλιογραφία σχετικά µε την συγκοµποστοποίηση λιόζουµων (Vlyssides et 
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al., 1996; Παρλαβάντζα κ.ά., 1994; Μπαλής κ.ά., 1991; Tomati et al., 1995, Bernal et al., 1998; 
Jose Negro and Luisa Solano, 1996; Tomati et al., 1995). Γεωργικά στερεά (λιγνοκυτταρινικά) 
υπολείµµατα που έχουν χρησιµοποιηθεί στην συγκοµποστοποίηση µε λιόζουµα είναι 
εκχυλισµένος ελαιοπυρήνας (πυρηνόξηλο), φύλλα - κλαδιά ελιάς, υπολείµµατα βαµβακιού, άχυρα 
σιταριού, άχυρα καλαµποκιού, δασικά υπολείµµατα. 

1.3.5. Παραγωγή µονοκυτταρικής πρωτεΐνης (εδώδιµη βιοµάζα και ζωοτροφή) 
Η µέθοδος έχει σταδιακά εγκαταλειφθεί από τους ερευνητές της αντιµετώπισης του 

προβλήµατος των αποβλήτων των ελαιουργείων τριών φάσεων και επανεξετάζεται για τις 
ελαιουργικές µονάδες δύο φάσεων,στηρίζεται στην υψηλή περιεκτικότητα των αποβλήτων σε 
ανόργανα άλατα και κυρίως σε αφοµοιώσιµες πηγές άνθρακα τα οποία αποτελούν πρόσφορο 
υπόστρωµα για την ανάπτυξη ποικίλων µικροβιακών ειδών. 
Καταλήγει στην παραγωγή βρώσιµης µικροβιακής πρωτεΐνης έχει ερευνηθεί εργαστηριακά 

και σαν εγκατάσταση, κυρίως από τον Fiestas Ros de Ursinos στη Σεβίλλη. Εδώ πρέπει να 
σηµειωθεί, όπως επισηµαίνεται από τους Μπαλής, κ.ά. (1983,) ότι οι χρωστικές των αποβλήτων 
δεν διασπώνται µε αυτήν τη µέθοδο και επίσης ότι η τιµή του BOD5 των λυµάτων παρέµεινε 
απαράδεκτη χαµηλή. 
Η διατροφική αξία της φυτικής οργανικής ύλης που περιέχουν τα λιόζουµα τα καθιστούν 

τελευταία ένα προϊόν µε υψηλή διατροφική αξία. Από την άποψη της ενεργειακής εξοικονόµησης 
η αξιοποίηση των λιόζουµων για την παραγωγή ζωοτροφής είναι πιο αποτελεσµατικότερη της 
παραγωγής αδαφοβελτιωτικού, καύσης, διότι µε την άµεση λήψη τροφής ένας οργανισµός 
αφοµοιώνει µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο το ενεργειακό περιεχόµενο και τα θρεπτικά 
συστατικά της τροφής για να τα µετατρέψει σε δική του βιοµάζα. 
Οι Zervakis et al. (1996) και Zervakis & Balis (1996) πειραµατίστηκαν χρησιµοποιώντας 

λιόζουµα για την παραγωγή βρώσιµων µανιταριών. Τα λιόζουµα προσθέτονταν για να δώσουν 
υγρασία και απαραίτητα θρεπτικά συστατικά σε βασιδιοµύκητες, οι οποίοι αναπτύσσονταν σε 
υπόστρωµα από ελαιοπυρήνα. Το αποτέλεσµα ήταν ο σχηµατισµός µανιταριών, τα οποία µπορούν 
να δοθούν ως  ζωοτροφή ή συµπλήρωµα ζωοτροφής (π.χ. στο σανό), ακόµα και για  ανθρώπινη 
διατροφή.  
Οι Sanchez Villasclaras et al. (1997) πειραµατίστηκαν καλλιεργώντας στελέχη µικροαλγών 

(Chlorella pyrenoidosa και Scenedesmus obliquus)σε αραιωµένα λιόζουµα και µελέτησαν τον 
ρυθµό αύξησης της βιοµάζας. Τα µικροάλγη µείωσαν επίσης το ρυπαντικό φορτίο των λιόζουµων 
καθώς αφοµοίωσαν την οργανική ύλη και τα άλατα που υπήρχαν. 

1.3.6. Αναερόβια βιολογική επεξεργασία 
Υπάρχει ευρύτατη έρευνα σχετικά µε τη βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων των 

ελαιουργείων σε διεθνές και Eλληνικό επίπεδο. Η αναερόβια διεργασία έχει µελετηθεί πολύ 
περισσότερο από την ενεργοβόρο αερόβια διεργασία. Η παρουσία όµως των πολυφαινολών στα 
απόβλητα σε συνδυασµό µε το υψηλό υδραυλικό τους φορτίο δεν έχει επιτρέψει µέχρι σήµερα την 
εξεύρεση αποδοτικού αναερόβιου βιοαντιδραστήρα. Η αναερόβια ζύµωση περιλαµβάνει µια 
σειρά µικροβιολογικών διαδικασιών που µετατρέπουν την οργανική ύλη σε µεθάνιο. Τα τελευταία 
χρόνια η κατανόηση της µικροβιολογικής αυτής διαδικασίας και ο σχεδιασµός εξελιγµένων τύπων 
βιοαντιδραστήρων επέτρεψαν τη χρήση της αναερόβιας επεξεργασίας Υ.Α.Ε. η οποία είναι 
οικονοµικότερη από την αερόβια. Θεωρείται η πλέον κατάλληλη µέθοδος για την επεξεργασία 
αποβλήτων µε υψηλό ρυπαντικό φορτίο (COD 5.000-40.000 mg/I) που συνήθως προκύπτουν από 
τις βιοµηχανίες τροφίµων. . Η αερόβια επεξεργασία συνήθως αποδίδει σε απόβλητα µε BOD 
µικρότερο από 5000 ppm, λόγω της χαµηλής ταχύτητας µεταφοράς του Ο2 από την αέρια στην 
υγρή φάση. 
Τα βακτήρια που λαµβάνουν µέρος στις διαδικασίες είναι κυρίως οξεογόνα και µεθανογόνα, τα 

οποία αναπτύσσονται στην µεσόφιλη και θερµόφιλη φάση και σε pΗ 6-9. Οι διεργασίες τις 
αναερόβιας χώνευσης λαµβάνουν µέρος σε ειδικά διαµορφωµένες µονάδες, τους βιο-αντιδραστήρες. 
Έχουν µελετηθεί, γι' αυτούς τους λόγους διάφορες µορφές βιο-αντιδραστήρων. Στον Πίνακα Π1-1 



 25

(Βλ. Παρ. 1) παρουσιάζονται διατάξεις αναερόβιας χώνευσης που έχουν ερευνηθεί. Σε γενικές γραµµές η 
αναερόβια επεξεργασία δίνει µια µείωση του ρυπαντικού φορτίου των αποβλήτων που κυµαίνεται 
µεταξύ 60-95 % σε όρους BOD5 (ανάλογα µε την µέθοδο που χρησιµοποιείται), ενώ πλεονέκτηµα 
αποτελεί το γεγονός ότι η παραγόµενη ιλύς είναι, συγκρινόµενη µε των αερόβιων µεθόδων, 
µικρότερου όγκου και πιο σταθερή. Επίσης παράγεται βιοάεριο, το οποίο µπορεί να αξιοποιηθεί 
οικονοµικά είτε εξοικονοµώντας ενέργεια για το ελαιοτριβείο, είτε χρησιµοποιούµενη σε άλλες 
δραστηριότητες (π.χ. θερµοκήπια). Το ποσό που παράγεται εξαρτάται τόσο από τη µέθοδο που 
χρησιµοποιείται, όσο και από την παραγωγή αποβλήτων του ελαιοτριβείου. Βιβλιογραφικές 
αναφορές δίνουν τέτοιες τάξεις µεγέθους, που να µπορεί να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες 15 
στρεµµάτων πλαστικού θερµοκηπίου (Γεωργακάκης, 1991). Παράλληλα έχουµε και περιορισµό 
(λόγω αναερόβιου περιβάλλοντος) των παθογόνων οργανισµών που µπορούν να αναπτυχθούν στις 
αερόβιες συνθήκες (Ζωγραφάκης, 1991). 
Οι περισσότερες µέθοδοι έχουν εφαρµοστεί µόνο πειραµατικά καθώς υπάρχουν προβλήµατα 

που εµποδίζουν την εξάπλωση της αναερόβιας χώνευσης. Η αναερόβια επεξεργασία χρειάζεται 
πρώτα απ' όλα ειδικές µη τυποποιηµένες εγκαταστάσεις που δεν µοιάζουν καθόλου µε τις άλλες 
εγκαταστάσεις που πιθανώς να συναντήσουµε στα ελαιοτριβεία (κλειστές και θερµικά µονωµένες 
δεξαµενές κ.λ.π.). Ακόµα, η αναερόβια επεξεργασία απαιτεί ειδικευµένο προσωπικό καθώς 
υπάρχουν µια σειρά από παραµέτρους οι οποίες πρέπει να ελέγχονται πριν αλλά και κατά τη 
διάρκεια της διεργασίας. Τέτοιου είδους παράµετροι είναι η συνεχής ρύθµιση του ρΗ στην 
περιοχή δράσης των µικροβίων (6-9) η οποία συνήθως γίνεται προσθέτοντας είτε υδράσβεστο, είτε 
αµµωνιούχες ενώσεις, ενώ επίσης πρέπει να ρυθµίζονται η θερµοκρασία (µεταξύ 30-38 °C), η 
αναλογία Ν/Ρ ή C/N κλπ. Τέτοιου είδους προσωπικό είναι αναγκαίο καθώς οι µέθοδοι έχουν 
σοβαρές πιθανότητες αστοχίας (π.χ. διακοπή της µικροβιακής δράσης). Η µικρή ταχύτητα και η 
αργή προσαρµογή των µεθανογενών βακτηρίων (σε σύγκριση µε αυτές των οξυγενών) µπορούν 
να εµποδίσουν την ισορροπία του συστήµατος και έτσι να αναστείλουν την παραγωγή µεθανίου 
και να προκαλέσουν δυσάρεστες οσµές.  

1.4. Φυσικοχηµικές Μέθοδοι Επεξεργασίας των Υγρών Αποβλήτων Ελαιουργείων 

1.4.1. Φωτοχηµική εξουδετέρωση της τοξικότητας - Υγρή οξείδωση 
Η µέθοδος της φωτοχηµικής εξουδετέρωσης βρίσκεται σε αρχικό ερευνητικό στάδιο. 

Βασίζεται στη φωτοχηµική (τελικός στόχος η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας) εξουδετέρωση 
της τοξικότητας των αποβλήτων. Η υγρή οξείδωση αποσκοπεί στην ολική η µερική µετατροπή 
του οργανικού κλάσµατος των αποβλήτων σε CO2 και H2O ή στην παραλαβή βιο-αποδοµήσιµων 
υλικών. Τα οξειδωτικά µέσα που µελετώνται είναι το O3 και το Η2O2. Η µέθοδος απαιτεί υψηλό 
ενεργειακό κόστος, υψηλό κόστος εγκατάστασης και ειδικευµένο προσωπικό. Η χρησιµοποίηση 
του όζοντος γίνεται σήµερα σε πειραµατικό επίπεδο σε συνδυασµό µε την χρήση µυκήτων λευκής 
σήψης. 

1.4.2. Προσρόφηση χρήσιµων χρωστικών σε ενεργό άνθρακα - Ανάµιξη µε ορυκτό 
µπετονίτη  

Με την προσρόφηση έγινε δυνατή η αποµάκρυνση του χρώµατος των φυτικών υγρών 
χρησιµοποιώντας ενεργό άνθρακα (Curi et al., 1980). Κατά την εφαρµογή της µεθόδου δεν 
υπάρχουν προβλήµατα (π.χ. παραγωγή ρύπων που επιβαρύνουν τον αέρα , το νερό ή το έδαφος) 
που αντιβαίνουν στους περιβαλλοντικούς κανονισµούς εκτός από τη διάθεση του 
χρησιµοποιηµένου ενεργού άνθρακα ο οποίος συνήθως αποτεφρώνεται. Η µέθοδος αν και 
συνεπάγεται µικρό χώρο εγκαταστάσεων, µικρό κόστος λειτουργίας έχει µικρή 
αποτελεσµατικότητα και απαιτεί εξειδικευµένο προσωπικό. Εξάλλου το πλεονέκτηµα της 
συνίσταται στην απόληψη και αξιοποίηση χρήσιµων συστατικών των αποβλήτων (χρωστικές).  
Η χρήση του ορυκτού µπεντονίτη έχει αναφερθεί σε ορισµένες έρευνες (Ισπανία, ∆ανία) 

επεξεργασίας αποβλήτων ελαιουργείων κι άλλων ελαιωδών αποβλήτων. Χαρακτηριστικό του 
ήταν η εξουδετέρωση της τοξικότητας των αποβλήτων που οφειλόταν στις πολυφαινόλες και η 
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επιτάχυνση της διεργασίας της εξάτµισης ή της βιολογικής επεξεργασίας που ακολουθούσε. 

1.4.3. ∆ιήθηση  
Η µέθοδος χρησιµοποιείται συνήθως για την αποµάκρυνση στερεών σωµατιδίων από 

απόβλητα, απαιτεί µικρό χώρο εγκαταστάσεων, µικρό ενεργειακό κόστος και ικανοποιεί τους 
περιβαλλοντικούς κανονισµούς. Παρουσιάζει λειτουργικά προβλήµατα που οφείλονται στο 
φράξιµο-βούλωµα του φίλτρου µε συνέπεια την µειωµένη αξιοπιστία και το αυξηµένο ενεργειακό 
κόστος. Για την προεπεξεργασία των αποβλήτων σύστηµα διήθησης το οποίο αποτελείτο από 
σειρά προοδευτικά λεπτότερων κόσκινων που δονούνταν, χρησιµοποιήθηκε για την αποµάκρυνση 
των στερεών από τα απόβλητα των ελαιουργείων (Davis & Reily, 1980). 

1.4.4. Φυγοκέντρηση 
Απλή φυγοκέντρηση για την προεπεξεργασία των αποβλήτων, είχε ως αποτέλεσµα την 

µείωση των χαρακτηριστικών των αποβλήτων σε BOD, COD και σε ολικά στερεά (Vaccarino et 
al., 1986). 

1.4.5. Θρόµβωση και καθίζηση  
Η θρόµβωση και καθίζηση δεν είχε µεγάλη επιτυχία όσον αφορά την µείωση του BOD στα 

απόβλητα αυτά, εξαιτίας της λεπτά διαµερισµένης και µερικώς γαλακτοποιηµένης φύσης των 
σωµατιδίων που αιωρούνται Ο Fiestas Ros de Ursiros (1977) για την βελτίωση της µεθόδου 
πρότεινε την κατεργασία των φυτικών υγρών µε οξείδιο του ασβεστίου, άλατα του σιδήρου και 
θειικό αργίλιο. Η µέθοδος αυτή εκτός από τα φτωχά αποτελέσµατα, παρουσίασε το µειονέκτηµα 
των αυξηµένων ποσοτήτων της λάσπης που πρέπει και πάλι να αποβληθεί. Η αύξηση της λάσπης 
είναι 40-150%, ανάλογα µε τις ποσότητες των µέσων κατεργασίας που χρησιµοποιούνται. 

1.4.6. Επίπλευση 
Με την επίπλευση (Choffel 1976; Curi et al., 1980; Davis & Reily 1980; Μάτης 1981; Ruffo 

1978), µια επιτυχηµένη φυσική µέθοδο κατεργασίας, τα απόβλητα αφού πρώτα κατεργαστούν µε 
θροµβωτικά µέσα, διοχετεύονται σε αυτά υπό πίεση λεπτές φυσαλίδες αέρα ή µίγµατος CO2 και 
αέρα, που προσκολλώνται στο λάδι και στα στερεά των αποβλήτων και τα παρασύρουν στην 
επιφάνεια απ1 όπου αποµακρύνονται, µε παράλληλη µείωση του BOD5. Τα στερεά που 
αποχωρίζονται µπορούν να χρησιµοποιηθούν για ζωοτροφή ή λίπασµα. 

1.4.7. Εξαγωγή µε διαλύτη 
Με τον διαλύτη αποµακρύνονται τα υπολείµµατα λαδιού που γαλακτοµατοποιούν τα απόνερα 

και περιορίζουν την αποτελεσµατικότητα των µεθόδων κατεργασίας. 

1.4.8. Υπερδιήθηση 
Στην υπερδιήθηση χρησιµοποιούνται πορώδεις µεµβράνες που διαχωρίζουν τις διαλυµένες 

ουσίες µε βάση το µέγεθος των µορίων τους. Συνήθως επιδιώκονται συγκέντρωση του ρυπογόνου 
τµήµατος σε µικρό όγκο, απόληψη των υποπροϊόντων αξίας και επαναχρησιµο-ποίηση του νερού. 
Εφαρµογή της µεθόδου αυτής, µε τύπο µεµβράνης που είχε ως βάση τα φθοριωµένα πολυµερή, 
πέτυχε µε µικρή κατανάλωση ενέργειας να επανακτήσει το λάδι και τα αποχωριζόµενα στερεά 
των αποβλήτων και να περιορίσει το οργανικό φορτίο κατά 50%. Το διήθηµα είναι κατάλληλο για 
περαιτέρω επεξεργασία (Vigo et al., 1981). 

1.4.9. Αντίστροφη όσµωση 
Στην αντίστροφη όσµωση χρησιµοποιούνται οσµωτικές µεµβράνες για συγκράτηση 

αµινοξέων, βιταµινών, απλών σακχάρων ή και ανόργανων συστατικών. Η µείωση του BOD5 
µπορεί να φτάσει σε υψηλά επίπεδα (97 %) αλλά το υψηλό κόστος των µεµβρανών και το εύκολο 
βούλωµα τους δεν επιτρέπουν την πρακτική χρήση. Οι Ielmini et al. (1976) αναφέρουν σε ένα 
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σύστηµα δύο σταδίων µε πρώτο στάδιο την υπερδιήθηση και δεύτερο στάδιο την αντίστροφη 
όσµωση επιτυγχάνει µείωση του BOD5 κατά 97.4%. 

1.4.10. Φυσικοχηµική επεξεργασία 
Έχει γίνει ευρεία έρευνα στην χρήση ανόργανων (τριχλωριούχος σίδηρος, θειικό αργίλιο, 

υδράσβεστος) και οργανικών (πολυηλεκτρολύτες) χηµικών ουσιών µε στόχο την κροκίδωση 
µέρους των συστατικών των αποβλήτων ώστε να επιτευχθεί στη συνέχεια ο διαχωρισµός τους µε 
διεργασίες καθίζησης ή διήθησης. Τα συστήµατα αυτά συνεπάγονται την παραγωγή ιλύος 
πλούσιας σε χηµικά αντιδραστήρια που εµποδίζουν τη χρησιµοποίηση της στη βιοµηχανία 
ζωοτροφών και επιβάλλουν την αξιολόγηση κατά περίπτωση της δυνατότητας χρησιµοποίησης 
της στη γεωργία. Η µέθοδος προεπεξεργασίας µε προσθήκη υδράσβεστου δεν χαρακτηρίζεται από 
το παραπάνω µειονέκτηµα, έχει ερευνηθεί κατ επανάληψη σε εργαστηριακό επίπεδο και θεωρείται 
αποδεκτή για τα ελληνικά δεδοµένα λόγω της µεγάλης διάδοσης ασβεστολιθικών πετρωµάτων. Η 
ελληνική και ξένη βιβλιογραφία δίνει στοιχεία της προεπεξεργασίας σηµειώνοντας τη δηµιουργία 
ικανής ποσότητας ιλύος, µε µειονέκτηµα την αδυναµία αποτελεσµατικής καθίζησης. Η 
αβεβαιότητα της επιτυχία της, το κόστος κατασκευής των δεξαµενών, η απαιτούµενη επιµέλεια 
και παρακολούθηση της λειτουργίας συνιστούν τους βασικούς λόγους µη υλοποίησης.  

1.4.11. Παραγωγή στερεών καυσίµων 
Οι αναφορές στη µέθοδο είναι ελάχιστες ώστε να δίνουν τη δυνατότητα µελέτης και 

αξιολόγησης της. Κατά την επεξεργασία αυτή, τα υγρά απόβλητα µπορούν να υποβοηθήσουν τη 
ζύµωση αγροτικών ή δασικών υπολειµµάτων χαµηλής πυκνότητας ώστε να επιτευχθεί ένα προϊόν 
οµοιογενές και επιδεκτικό σχηµατοποίησης σε τεµάχια σφαιρικής ή κυβικής µορφής. Σε µία 
περίπτωση που η µέθοδος εφαρµόσθηκε, στην Ισπανία, σαν πρώτες ύλες χρησιµοποιήθηκαν 
απόβλητα 40 %, δασική βιοµάζα 40 % και στερεά ανθρώπινα υπολείµµατα 20 %, ενώ η απόδοση 
ήταν 4500 Kcal/Kg (Μιχελάκης και Κουτσαυτάκης, 1989). Οι περιορισµένες αναφορές που 
υπάρχουν πάνω σ' αυτήν τη µέθοδο και ιδιαίτερα η ελάχιστη ενασχόληση της πλειοψηφίας των 
επιστηµόνων υποδηλώνουν την αναποτελεσµατικότητα της. 

1.4.12. Θερµική συµπύκνωση 
Οι εγκαταστάσεις θερµικής συµπύκνωσης εκµεταλλεύονται τις µεθόδους αποξήρανσης, 

καύσης και εξάτµισης (Amirante, 1991). Οι µέθοδοι αυτοί αν και έχουν υψηλή ενεργειακή 
κατανάλωση, έχουν ανεκτό λειτουργικό κόστος, για µικρές µονάδες, λόγω της απλότητας της 
εγκατάστασης και του µικρού κόστους των χρησιµοποιούµενων στερεών καυσίµων. Είναι 
δυνατόν οι εγκαταστάσεις να "εµπλουτιστούν" µε επανάκτηση ενέργειας και υποπροϊόντων η 
οποία γίνεται µε εγκαταστάσεις πολύπλοκης επίδρασης, µε απόσταξη κάτω από µερικό κενό. 
Έτσι, επιτυγχάνεται µείωση της κατανάλωσης ενέργειας, επανάκτηση των υγρών χαµηλού 
σηµείου βρασµού και επανάκτηση συµπυκνωµένων υποπροϊόντων. Η τελευταία λύση είναι 
δύσκολο να εφαρµοστεί από µεµονωµένες µικρές µονάδες παρ' όλο το χαµηλό ενεργειακό κόστος. 
Επίσης θεωρείται (Amirante, 1991) ότι από µόνη της η θερµική συµπύκνωση δεν είναι ικανή για 
τη µείωση του ρυπαντικού φορτίου των αποβλήτων ελαιοτριβείων σε ικανοποιητικό επίπεδο. 

1.4.13. Αποτέφρωση 
Η µέθοδος δεν έχει εφαρµογή λόγω υψηλού ενεργειακού κόστους. 
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2. ΟΙ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΕΣ 

2.1. ∆οµή � Βιοσύνθεση -Ιδιότητες 
Φαινόλες ή αρενόλες ονοµάζονται τα υδροξυβενζολικά παράγωγα, µε το �ΟΗ ενωµένο στο 

βενζολικό δακτύλιο. Σηµειώνεται ότι ο όρος "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 (Σχήµα 2-1). 

OH

OH

OH
OH

OH

 
Σχήµα 2-1. Η φαινόλη και η Α-πολυφαινόλη. 

Οι φαινολικές ενώσεις είναι σχετικά πολικές ενώσεις, πτητικές και σχετικά διαλυτές στο νερό. 
Η διαλυτότητα τους µειώνεται όσο αυξάνει ο αριθµός των υποκαταστατών τους. Σηµαντικότερη 
όµως ιδιότητα τους είναι ο όξινος χαρακτήρας που εµφανίζουν κατά πολύ ισχυρότερος εκείνου 
των αλκοολών, που εξηγείται γιατί η σταθεροποίηση λόγω συντονισµού του ιόντος φαινοξειδίου 
είναι µεγαλύτερη από αντίστοιχη σταθεροποίηση της φαινόλης. Η υποκατάσταση του αρωµατικού 
δακτυλίου µε µια οµάδα δέκτη ηλεκτρονίων αυξάνει την οξύτητα της φαινόλης, ενώ η υποκατάσ-
ταση µε µια οµάδα δότη ηλεκτρονίων ελαττώνει την οξύτητα. Είναι εποµένως ασθενή οξέα και 
όταν διαλυθούν στο νερό διίστανται σε µικρό βαθµό, σχηµατίζοντας H3O+ και ένα ανιόν 
φαινοξειδίου ArO-. Αποτέλεσµα των εξαιρετικά ακραίων χηµικών και φυσικών ιδιοτήτων των 
φαινολών είναι µια µεγάλη ποικιλία διαφορετικών συµπεριφορών από κάθε υποκατεστηµένο 
παράγωγο. Στον Πίνακα Π1-2 (Βλ. Παρ. 1). παρουσιάζονται οι φυσικοχηµικές ιδιότητες των 
φαινολικών ενώσεων του καταλόγου της ΕΡΑ για τους πρωτεύοντες ρύπους (Πηγή: Howard, 
1991). Αντιδράσεις των φαινολών µπορούν να λάβουν χώρα είτε στην �OH οµάδα είτε στον 
αρωµατικό δακτύλιο, µπορούν να µετατραπούν σε εστέρες ή σε αιθέρες. Άλλη σηµαντική ιδιότητα 
των φαινολών είναι η επιδεκτικότητα τους σε οξείδωση που οδηγεί στον σχηµατισµό κινονών. Οι 
κινόνες αποτελούν µια ενδιαφέρουσα και µε ιδιαίτερη σηµασία κατηγορία ενώσεων, λόγω των 
οξειδοαναγωγικών ιδιοτήτων τους. Μπορούν εύκολα να αναχθούν σε υδροκινόνες (p-
διυδροξυβενζόλια), ενώ οι υδροκινόνες µπορούν εύκολα να επαναξειδωθούν σε κινόνες. ∆ρούν ως 
µεταφορείς ενός και µόνον ηλεκτρονίου, για να διευκολύνουν αντιδράσεις οξειδοαναγωγής κατά 
την επεξεργασία των λιόζουµων µε τους µύκητες λευκής σήψης ευνοώντας τη δράση των 
ενζύµων τους . Η προσθήκη ενός Η+ και ενος ηλεκτρονίου σε µια κινόνη οδηγεί σε µια σταθερή 
ρίζα που καλείται ηµικινόνη, ενώ µε προσθήκη ενός δεύτερου ηλεκτρονίου και ενός Η+ 
σχηµατίζεται µια υδροκινόνη. Αντίστροφα µια υδροκινόνη υφίσταται αυθόρµητη απώλεια ενός 
ατόµου υδρογόνου, για να σχηµατίσει µια ηµικινόνη, ή δύο ατόµων υδρογόνου για να σχηµατίσει 
µια κινόνη. Ως αποτέλεσµα οι κινόνες διαθέτουν την µοναδική ικανότητα να µεταφέρουν 
ηλεκτρόνια από ένα αναγωγικό σε ένα οξειδωτικό αντιδραστήριο.  
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.  



 30

Μέσω αντιδράσεων συµπύκνωσης, προσθήκης ή πολυµερισµού του βασικού αρωµατικού   αρ-
κετά διαφορετικές πορείες και κατά συνέπεια συνιστούν µια ετερογενή οµάδα από άποψη 
µεταβολικής διαδικασίας. Για τη βιοσύνθεσή τους δύο κυρίως µονοπάτια συµµετέχουν: (α) Το 
µονοπάτι του σικιµικού οξέος και το µονοπάτι του µαλονικού οξέος και (β) το µονοπάτι του 
σικιµικού οξέος συµµετέχει στη βιοσύνθεση των περισσότερων φυτικών φαινολών (Σχήµα 2-2).  

 

 
Σχήµα 2-2. Οι κύριες βιοσυνθετικές οδοί των φαινολικών ενώσεων των φυτικών ιστών.  

PAL = Phenylalanine Ammonia Lyase, CS = Chalcone Synthase 

2.2. Λιγνίνη 
Μετά την κυτταρίνη, η πιο διαδεδοµένη οργανική ουσία στα φυτά είναι η λιγνίνη, ένα 

πολυδιακλαδιζόµενο πολυµερές της φαινυλοπροπανικής οµάδας, το οποίο σχηµατίζεται από την 
επανάληψη βασικών πρόδροµων µονοµερών µονάδων. Υπάρχουν τρεις τέτοιες πρόδροµες 
µονάδες, µε κοινή την δοµή τύπου φαινυλο-προπανίου και διαφέρουν στον αριθµό των 
µεθοξυλοµάδων του αρωµατικού δακτυλίου (Σχήµα 2-3).  Η ακριβής δοµή της λιγνίνης δεν είναι 
γνωστή, γιατί είναι δύσκολο να εκχυλιστεί από τα φυτά, αφού είναι οµοιοπολικά συνδεδεµένη µε 
την κυτταρίνη  και  άλλους πολυσακχαρίτες 
Η ακριβής δοµή της λιγνίνης δεν είναι γνωστή, γιατί είναι δύσκολο να εκχυλιστεί η λιγνίνη 

από τα φυτά, αφού είναι οµοιοπολικά συνδεδεµένη µε την κυτταρίνη  και  άλλους πολυσακχαρίτες 
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Σχήµα 2-3. Οι τρεις πρόδροµες ενώσεις που συνθέτουν το µόριο της λιγνίνης, a) p-coumaryl alcohol, 

b) coniferyl alcohol και c) synapyl alcohol. 

του κυτταρικού τοιχώµατος. Οι βασικές αυτές µονάδες (coniferyl alcohol, synapyl alcohol και p- 
coumaryl alcohol) συνδέονται µεταξύ τους µε σταθερούς ανθρακικούς και αιθερικούς δεσµούς, σε 
όλους τους δυνατούς συνδυασµούς (µεταξύ δύο βενζολικών δακτυλίων, δύο πλάγιων προπανοϊ-
κών αλυσίδων, πλάγιας αλυσίδας και δακτυλίου, κλπ.), δηµιουργώντας έτσι το ιδιαίτερα 
πολύπλοκο και πολύ σταθερό µόριο της λιγνίνης (Σχήµα 2-4). Η µοριακή µάζα της λιγνίνης είναι 
απίστευτα διαφορετική και κυµαινόµενη. Από την δοµή του µορίου της λιγνίνης γίνεται φανερό, 
ότι οι µύκητες που την αποδοµούν έρχονται αντιµέτωποι µε διάφορα προβλήµατα, στην 
προσπάθεια τους να την αποδοµήσουν. Αφού το πολυµερές είναι ιδιαίτερα µεγάλο και έντονα 
διακλαδιζόµενο, οι λιγνινολυτικοί µηχανισµοί που ενεργοποιούν οι µύκητες, πρέπει να είναι 
εξωκυτταρικοί. Και εφόσον, οι πρόδροµες δοµικές µονάδες συνδέονται µεταξύ τους µε σταθερούς 
ανθρακικούς και αιθερικούς δεσµούς, αυτοί οι µηχανισµοί πρέπει να είναι περισσότερο 
οξειδωτικοί παρά υδρολυτικοί. Επίσης, αφού η λιγνίνη αποτελείται από ένα σύνολο στερεοϊσοµε-
ρών µονάδων, τα λιγνινολυτικά ένζυµα των µυκήτων, πρέπει να είναι όσο το δυνατό λιγότερο 
εξειδικευµένα (επιλεκτικά), από τους συνήθεις βιολογικούς καταλύτες. Τελικά και για το λόγο ότι, 
η λιγνίνη είναι αδιάλυτη στο νερό, έχει ως αποτέλεσµα να περιορίζεται η βιοδιαθεσιµότητά της (η 
βιοαποδοµησιµότητά της) σε αποτελεσµατικά λιγνινολυτικά συστήµατα και αυτό εξηγεί το γιατί η 
λιγνινόλυση είναι εν γένει αργή διεργασία. 

 
Σχήµα 2-4. Μια δοµή του µορίου της λιγνίνης. 
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Η τυχαία δοµή της λιγνίνης και οι ισχυροί δεσµοί µεταξύ των υποµερών την κάνουν πολύ 
ανθεκτική στην διαδικασία µικροβιακής αποικοδόµησης.  
Η αποικοδόµηση της λιγνίνης µπορεί να εξετασθεί σε τρία στάδια: 

��Στο πρώτο στάδιο οι εκτεθειµένες υδροξυλ- οµάδες εστεροποιούνται. 
��Στο δεύτερο στάδιο γίνεται η πορεία (διαδικασία) του αποπολυµερισµού. 
��Στο τρίτο στάδιο γίνεται η διάσπαση του φαινολικού δεσµού µετά την αρχική µετακίνηση 
της πλευρικής αλυσίδας. 
Στο Σχήµα 2-5, παρουσιάζεται ένα υποθετικό σχήµα αποδόµησης της λιγνίνης (Leiosola & 

Garcia, 1999). Ανεξάρτητα της πολυπλοκότητας της πορείας διάσπασης της, µετά τον αποπολυµε-
ρισµό αυτή αρχίζει να γίνεται µια πηγή υπόστρωµα-ενέργειας για τους µικροοργανισµούς. 
Ενώ πολλοί µικροοργανισµοί µπορούν να αποδοµούν µερικά απο τα συστατικά του µορίου 

της λιγνίνης, µόνον ένας µικρός αριθµός µπορεί να αποδοµεί την εσωτερική δοµή της. Οι 
περισσότεροι απο αυτούς τους µικροοργανισµούς είναι µύκητες, λευκής σήψης (White rot fungi). 
Η αποδόµηση της λιγνίνης στο έδαφος µπορεί να ανασταλεί από υψηλές συγκεντρώσεις αζώτου 
σε αυτό. 
Εξαιτίας αυτού έχει προταθεί ότι η αποδόµηση της λιγνίνης µπορεί να είναι µια δευτερογενής 

µεταβολική λειτουργία, επαγώµενη (παρακινούµενη) απο έλλειψη αζώτου, παρά µια λειτουργία 
πρωτογενούς µεταβολισµού (Kirk & Fenn, 1982). 

2.2.1. Μέτρηση της λιγνινόλυσης  
Η αποδόµηση της λιγνίνης από µύκητες µπορεί να καταγραφεί µε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο 

(Blanchette, 1991) ή µε οπτικό µικροσκόπιο µε την κατάλληλη χρώση (Srebotnik & Messner, 
1994). Αυτές οι µέθοδοι είναι σχετικά σύνθετες και ηµι-ποσοτικές. Απαραίτητη προϋπόθεση για 
την εφαρµογή τους είναι η παρουσία στο δείγµα λιγνινοποιηµένων κυτταρικών τοιχωµάτων. 
Αρκετές χηµικές µέθοδοι έχουν επίσης αναπτυχθεί για την εκτίµηση της λιγνινόλυσης. Για 

παράδειγµα, κονιορτοποιηµένα δείγµατα ξύλου µπορούν να κατεργασθούν µε acetyl bromide σε 
acetic acid και η απορρόφηση του διαλύµατος στα 280 nm µπορεί να συγκριθεί µε γνωστά 
πρότυπα διαλύµατα λιγνίνης. Τέτοιες όµως µέθοδοι υπόκεινται σε παρεµποδίσεις από άλλα 
συστατικά, αλλά µπορεί να είναι χρήσιµες για σύγκριση πυκών σχετικά λιγνοσελλουλοζικά 
δείγµατα (Theander & Westrlund, 1993). Μια λιγότερο άµεση αλλά ελαστική προσέγγιση της 
µελέτης λιγνινόλυσης της προκαλούµενης από µύκητες είναι η εκτίµηση, είτε ναι είτε όχι της 
ανάπτυξης µόνο του υποστρώµατος που λιγνινοποιείται, αλλά µάλλον ο µύκητας αποδοµεί ένα 
απλούστερο µόριο στόχο του οποίου η αποδόµηση δείχνει ότι είναι λειτουργικά τα λιγνινολυτικά 
συστήµατα. Μοντέλα υποστρώµατα αυτού του τύπου µπορούν να διεισδύσουν µέσω των 
οργανσιµών, το φυσικό λιγνοσελλουλοζικό υπόστρωµα ανάπτυξης π.χ. ξύλο ή στρώµα νεκρής 
οργανικής ύλης ή µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως ανιχνευτές (ιχνηλάτες) σε καθορισµένα υγρά 
υποστρώµατα ανάπτυξης (Kirk et al., 1975; 1978; Srebotnik et al., 1994). Οι περισσότερο 
χρησιµοποιούµενοι ιχνηλάτες είναι ο 14C-σηµασµένος µε συνθετικές λιγνίνες, οι οποίες µπορεί να 
προετοιµασθούν µε πολυµερισµό των 14C-σηµασµένων p-hydroxycinnamyl αλκοόλες [π.χ. 
σηµασµένη coniferyl alcohol µε horseradish peroxidase (Kirk & Brunow, 1988)]. Τα πλεονεκτή-
µατα αυτής της προσέγγισης ότι οι συνθετικές δοµές τις οποίες κάνουν οι φυσικές και οι οποίες 
προσφέρουν µια απλή και αξιόπιστη δοκιµή για την λιγνινόλυση. Το παραγόµενο 14CO2 κατά την 
διάρκεια της αποδόµησης του ραδιοσηµασµένου πολυµερούς µπορεί απλά να παγιδευτεί σε ένα 
αλκάλι και να προσδιορισθεί µε µετρητή σπινθιρισµού. 
Τα κυριότερα µειονεκτήµατα της µεθόδου είναι ότι είναι ακριβή και απαιτεί εξοπλισµό για την 

ραδιοχηµική οργανική σύνθεσης. Οι απαραίτητες 14C-σηµασµένες p-hydroxycinnamyl αλκοόλες 
προετοιµάζονται από πρόδροµες απλούστερες εµπορικά διαθέσιµες σηµασµένες ενώσεις. Είναι 
επίσης αναγκαίο να διασφαλίσουµε ότι οι µεγάλες (> 1500) για πρόσληψη ενδοκυτταρικά από τον 
οργανισµό που διερευνάται. Αυτό εξετάζεται πρωτύτερα µε υποβολή του συνθετικού πολυµερούς 
σε χρωµατογραφία πήγµατος. 
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2.2.2. Μοριακή γενετική αποδόµηση της λιγνίνης 
Η µοριακή γενετική των λιγνινολυτικών µυκήτων έχει ξεκινήσει να µελετάται από την 

προηγούµενη δεκαετία. Ιδιαίτερα αρκετά στοιχεία είναι γνωστά σχετικά µε την δοµή, την 
οργάνωση του γονιδιώµατος και την µεταγγραφική ρύθµιση των γονιδίων κωδικοποιώντας τις 
LiPs, MnPs και λακκάσες.  
Ο µύκητας P. chrysosporium έχει χρησιµοποιηθεί ως σύστηµα µοντέλο, για αυξότροφη 

παραγωγή (Gold et al., 1982), αναλύσεις ανασυνδυασµού (Gaskell et al., 1994; Alic & Gold, 
1995), κινητική DNA και καθαρισµό RNA (Haylock et al., 1985; Raeder & Droda, 1985), 
ηλεκτροφόρηση πεδίου διαχωρισµού των χρωµοσωµάτων (Gaskell et al., 1991; D� Souza et al., 
1993) και γενετικό µεταχρωµατισµό µε αυξότροφη συµπληρωµατικότητα (Alic et al., 1989; 1990; 
1991; 1993). Η µοριακή βιολογία του P. chrysosporium έχει εξετασθεί από τους Cullen & Kersten 
(1996), Golg & Alic (1993), Alic & Gold (1991), Cullen & Kersten (1992) και Pease & Tien 
(1991). Η ανασύσταση της λιγνινόλυσης in vitro είναι προβληµατική. 

2.3. Φαινολικά Συστατικά στα Ελαιόδενδρα 

2.3.1. Φαινολικά συστατικά και ο οικο-φυσιολογικός ρόλος τους 
Τα µεταβολικά µονοπάτια που εµπλέκονται τα φαινολικά είναι σύνθετα, έτσι σε πολλές 

περιπτώσεις πολλαπλές εναλλακτικές τύχες για ένα δεδοµένο συστατικό µπορούν να σηµειωθούν 
διαφέροντας από ιστό σε ιστό, από συνθήκες καλλιέργειας και την ανταπόκριση σε 
περιβαλλοντικά ερεθίσµατα. Ως εκ τούτου η καθιέρωση µιας βιολογικής δοµής για τα φαινολικά 
είναι συχνά αρκετά δύσκολη. Παρ� όλα αυτά, σχεδόν όλα τα φαινολικά συστατικά κατέχουν 
αρκετές κοινές χηµικές και βιολογικές ιδιότητες, όπως ονοµατολογία, αντιοξειδωτική ενεργότητα, 
η ικανότητα να καταστρέφουν ενεργές ρίζες οξυγόνου, η ικανότητα να αναστέλλουν την 
νιτροποίηση και τον σχηµατισµό χηλικών ενώσεων, η ικανότητα για αυτοξείδωση και ρύθµιση 
κυτταρικών ενζυµικών δραστηριοτήτων. Τα φαινολικά συστατικά που απαντώνται στα 
ελαιόδενδρα παρουσιάζονται στον Πίνακα Π1-3 (Βλ. Παρ. 1). 
Πρώτος ο Cruess to 1948 διαπίστωσε την παρουσία των φαινολικών ουσιών, στον καρπό της 

ελιάς. 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 ελαιοουργειου που χρησιµοποιείται για την παραλαβή του 
ελαιόλαδου, µπορεί να επηρεάσουν την περιεκτικότητα του σε φαινόλες (Montedoro et al.,1978). 
Έχουν εντοπιστεί στον καρπό της ελιάς απλής αλλά και πολύπλοκης δοµής φαινολικές 

ουσίες (Fedeli, 1977). Οι κυριότερες από τις φαινόλες που συναντώνται στο ελαιόλαδο είναι η 
τυροσόλη και η υδροξυ-τυροσόλη. Η τελευταία µάλιστα παρουσιάζει αξιόλογη αντιοξειδωτική 
δράση (Vazquez et al., 1976). Εκτός από τις δύο αυτές φαινολικές ουσίες έχουν ανιχνευθεί, στο 
ελαιόλαδο και φαινολικά οξέα όπως είναι το καφεϊκό (3,4 διυδροξυ-κιναµικό), το 
πρωτοκατεχικό (3,4-διυδρο-ξυβενζοϊκό) και διάφορα άλλα (Vazquez et al., 1976; Fedeli, 1977). 
Η τυροσόλη βρίσκεται σχεδόν σ' 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 ελευρωπαίνη είναι,η πιο 
χαρακτηριστική φαινόλη του ελαιοκάρπου. Η επισχετική δράση της ουσίας ταυτίστηκε µε τα 
προϊόντα υδρόλυσης της ελευρωπαΐνης, τον πικρό γλυκοζίτη που απαντάται στις πράσινες ελιές 
(Μπαλής, 1995). Τα επίπεδα των φαινολών σης πράσινες ελιές είναι ιδιαίτερα υψηλά 
(>1000ppm ως 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. Ανάλογη είναι και η διαµόρφωση επιπέδων άλλων γλυκοζιτών (Τσιµίδου, 1998). 
Τόσο η τυροσόλη όσο και η υδροξυ-τυροσόλη πιστεύεται ότι προέρχονται από την υδρόλυση 
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της ελευρωπαϊνης ενώ οι άλλες (βενζοϊκό και κιναµι-κό οξύ) από την υδρόλυση των 
φλαβονοειδών (ανθοκυάνες, φλαβόνες), οι οποίες βρίσκονται σε σηµαντικές ποσότητες ειδικά 
στον ώριµο καρπό (Montedoro & Cantarelli, 1969; Vazquez et al., 1976). 
Η διάλυση των κολοειδών ουσιών (πρωτεϊνών και πολυσακχαριτών) οι οποίες είναι 

υδατοδιαλυτές και συνυπάρχουν µε τις φαινολικές συντελεί και στη µερική διάλυση των 
φαινολικών ουσιών, κατά την επεξεργασία του ελαιοκάρπου στο ελαιουργείο. Η διάλυση αυτή 
έχει σαν συνέπεια ένα µεγάλο µέρος των φαινολικών ουσιών, οι οποίες υπάρχουν στη σάρκα του 
καρπού, 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(Cantarelli & Monte-
doro, 1969; Vazquez et al.,1976; Fedeli, 1977). 
Μερικά φαινολικά έχουν επίδραση στην ανάπτυξη των ελαιοδένδρων, αλλά προστατεύουν τα 

πλέον ευαίσθητα κυτταρικά συστατικά έναντι της φωτοοξείδωσης από το υπεριώδες φως µε την 
ικανότητα τους να το απορροφούν ισχυρά (Macheix et al., 1990). Αναγνωρίζονται σήµερα η 
αντιµικροβιακή τους ενεργότητα (Tassou et al., 1994), ο προληπτικός ρόλος τους έναντι του 
Dacus oleae (Zunin et al., 1995) και γενικά η αντίσταση που προσδίδουν στα ελαιόδενδρα έναντι 
άλλων παρασίτων (Macheix et al., 1990). Οι Chowdhurry et al. (1996) έχουν αναφέρει την 
ελάχιστη συγκέντρωση µερικών απλών και σύνθετων φαινολικών, που έχουν βρεθεί στον 
ελαιόκαρπο, ικανή για αναστολή ανάπτυξης τεσσάρων παθογόνων βακτηρίων. Το καφεϊκό οξύ 
ήταν το πλέον αποτελεσµατικό αίτιο, αλλά και η ελευρωπαΐνη, το κύριο συστατικό του 
ελαιόκαρπου., εµφανίζεται επίσης να έχει αντιβακτηριακή δράση (Ruiz-barba et al., 1991). 
Τα φαινολικά συστατικά συνεισφέρουν στις ιδιότητες του ελαιοκάρπου µε πολλούς τρόπους, 

όπως στο χρώµα, το άρωµα, την έντονη πικρή γεύση �λόγω ελευρωπαΐνης (Amiot et al., 1986). 
Τα φαινολικά επίσης µπορούν να συνεισφέρουν στην ποιότητα του ελαιοκάρπου µέσω του ρόλου 
τους σε αντιδράσεις καφετιάσµατος (browning). Τα οξειδωµένα προϊόντα της ελευρωπαΐνης σε 
συνδυασµό µε άλλα γηγενή φαινολικά είναι γνωστό ότι είναι υπεύθυνα για το χαρακτηριστικό 
µαύρο χρώµα των ώριµων ελιών (Kiritsakis et al., 1987). Η ενζυµατική οξείδωση των ενδογενών 
ο-διφαινολών σε ο-κινόνες, που µπορούν µετά να πολυµερισθούν σε «µαύρα» συστατικά, 
καταλήγει σε χρωµατισµό (µαύρισµα) και µαλάκωµα του ελαιοκάρπου. Η αντίδραση καταλύεται 
από φαινολοοξειδάσες, που περιλαµβάνουν µια µεγάλη οµάδα ενζύµων που χαρακτηρίζονται από 
την ικανότητα τους να χρησιµοποιούν µοριακό O2 κατά την διάρκεια της οξείδωσης των 
φαινολικών υποστρωµάτων. Οι αντιδράσεις µαυρίσµατος ρυθµίζονται από διάφορα ιόντα 
µετάλλων όπως Fe+3, Mn+2 (Brenes et al., 1995 και Garcia et al., 1996). Σε µερικές περιπτώσεις ο 
ρυθµός µαυρίσµατος έχει θετική συσχέτιση και µε την περιεχόµενη ελευρωπαΐνη και την 
ενεργότητα της φαινολοξειδάσης (Sciancalepore, 1985). Στις πλείστες όµως περιπτώσεις ο ρυθµός 
της αντίδρασης περιορίζεται µε χωρίς συσχέτιση µε την ενεργότητα του ενζύµου (Brenes-
Balbuena et al., 1992 και Goupy et al., 1991). 
Οι Cimato et al., 1990, έδειξαν µε την ωρίµανση του ελαιοκάρπου, να λαµβάνει χώρα η 

υδρόλυση των συστατικών µε µεγάλη µοριακή µάζα, µε τον σχηµατισµό τυροσόλης και 
υδροξυτυροσόλης, ενώ συµβαίνει µια εµφανής µείωση απροσδιόριστων αλλά πιθανά άλλων 
φαινολικών συστατικών. 
Τα φαινολικά συστατικά συνεισφέρουν ως βιοδείκτες των φυσιολογικών σταδίων ανάπτυξης και 
ωρίµανσης του ελαιοκάρπου χρησιµοποιώντας ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια 
(Macheix et al., 1990): 
��την εµφάνιση νέων συστατικών, 
��την εξαφάνιση άλλων συνήθων συστατικών, 
��την εµφάνιση διαφόρων χαρακτηριστικών αναλογιών µεταξύ των συνήθων συστατικών, 
��την εξέλιξη της ενεργότητας των ενζύµων που οδηγούν στην βιοσύνθεση ή στην αποδόµηση 
των φαινολικών συστατικών. 
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Οι Amiot et al. (1986) έχουν αποδείξει την αντίστροφη συσχέτιση µεταξύ ελευρωπαΐνης στον 
ελαιόκαρπο και άλλων φαινολών, όπως τα φλαβονοειδή. Με την ωρίµανση του ελαιοκάρπου ενώ 
τα φλαβονοειδή αυξάνουν, η ελευρωπαΐνη παραµένει στα ίδια επίπεδα. 
Η σύνθετη του ελαιοκάρπου και του ελαιολάδου εµφανίζει µερικές αξιοσηµείωτες διαφορές 

που µπορεί να αποδοθούν σε µια σειρά χηµικών και ενζυµικών τροποιήσεων µερικών 
υποστρωµάτων κατά την εξαγωγή του ελαιολάδου. Αυτές οι τροποποιήσεις µεταξύ των άλλων 
περιλαµβάνουν υδρόλυση των γλεκεριδίων από λιπάσες µε τον σχηµατισµό ελεύθερων λιπαρών 
οξέων, υδρόλυση των γλυκοζιτών και των ολιγοσακχαριτών από γλυκοξειδάσες, οξείδωση των 
φαινολικών συστατικών από φαινολοξειδάσες και πολυµερισµό των ελεύθερων φαινολών (Duran, 
1990). 

2.3.2. Στοιχεία ανάλυσης φαινολικών στα ελαιόδενδρα 

2.3.2.1. Προετοιµασία δειγµάτων για ανάλυση 
Η προετοιµασία των δειγµάτων περιλαµβάνει µια σειρά βηµάτων που ποικίλουν από 

λεπτοµερή εκχύλιση, φιλτράρισµα και πορείες συγκέντρωσης σε απλό υγρό-υγρό εκχύλισµα. Η 
αποµόνωση των φαινολικών συστατικών από το αρχικό δείγµα είναι µια απαραίτητη προϋπόθεση 
σε κάθε περιεκτικο-λεπτοµερειακό σχήµα ανάλυσης. Είναι όµως ένα δύσκολο έργο επειδή οι ελιές 
(φύλλα, καρπός, υγρά απόβλητα) είναι µια φυσική «µήτρα» και ως εκ τούτου απαιτούνται 
ιδιαίτερα λεπτοί χειρισµοί για την εξασφάλιση µιας ορθής εκχύλισης. 
Η ακριβής πορεία που θα ακολουθηθεί εξαρτάται από την φύση (είδος) των δειγµάτων 

(ελαιόκαρπος, φύλλα, ελαιόλαδα, υγρά απόβλητα) και την επιλεγµένη οµάδα των φαινολικών που 
θα εκχυλισθούν (Μacheix et al., 1990). 
Ειδικότερα η εξαγωγή των φαινολικών στο ελαιόλαδο επιτυγχάνεται µε διάλυσή του σε 

εξάνιο, ακολουθούµενη µε υγρή-υγρή εκχύλιση χρησιµοποιώντας µείγµατα νερού και αλκοόλης 
για αποµόνωση των επιθυµητών προς ανάλυση συστατικών από άλλα παρεµποδίζοντα συστατικά 
(Zunin et al., 1995; Tsimidou, 1992; Mesa et al., 1990). Από τους διαλύτες που έχουν εξετασθεί το 
µείγµα µεθανόλης-νερού (80-20 %) προσφέρεται για πολύ υψηλές ανακτήσεις των φαινολικών 
συστατικών µετρηµένων ως ολικά φαινολικά µε την µέθοδο Folin-Ciocalteau, σύµφωνα µε τους 
Montedoro et al., 1992. Σύµφωνα µε τους Montedo et al. (1992; 1993), το εξάνιο προσφέρεται για 
ένα άριστο καθαρισµό του µεθανολικού εκχυλίσµατος πριν την εισαγωγή του στην HPLC. 
Η ικανότητα της στερεής φάσης εκχύλισης SPE έχει αξιοποιηθεί για την ανάκτηση των 

φαινολικών από το ελαιόλαδο (Papadopoulos et al., 1992) και τα υγρά απόβλητα (Makrizio, 1997; 
Montedoro et al., 1998). Κατάλληλοι προσροφητές είναι οι alkylsilicas (αλκυλοπυρίτια) C8 ή C18 
(Mannino et al., 1995; Akasbi, 1993) και ανιονικοί ανταλλάκτες (Andreoni, 1995). 
Αρχικά γίνεται ενεργοποίηση της C18 στήλης µε την χρησιµοποίηση µεθανόλης και µετά 

εξανίου ή µε την χρησιµοποίηση µόνο µεθανόλης. Επειδή όµως πιθανόν να προκαλείται 
σηµαντική απώλεια των φαινολικών και ανάµειξη των φάσεων αυτό το στάδιο είναι δυνατόν να 
αγνοηθεί. Μετά τοποθετείται το δείγµα (ελαιόλαδο ή υγρό απόβλητο) στην στήλη, ξεπλένεται µε 
µείγµα εξανίου-εθοξυεθανίου µε σκοπό την αποµάκρυνση του µη πολικού κλάσµατος. Τα 
φαινολικά µετά εκλούονται µε µεθανόλη ή διεθυλαιθέρα, φιλτράρονται, εξατµίζονται µέχρι ξηρού 
και διαλύονται τελικά σε µεθανόλη για περαιτέρω ανάλυση (προσδιορισµό) µε υγρή 
χρωµατογραφία αντίστροφης φάσης RPC. 
Η επαναληψιµότητα της στερεής φάσης εκχύλισης είναι µάλλον φτωχή για µεµονωµένα 

φαινολικά, σύµφωνα µε τους Παπαδόπουλο & Τσιµίδου (1992), συγκρινόµενη µε εκείνη της 
κλασσικής υγρής-υγρής εκχύλισης. Πιθανά να οφείλεται σε διαφορετικές παρτίδες παραγωγής των 
Cartridge C18. 

2.3.2.2. Φωτοµετρικές µέθοδοι 
Όλα τα φαινολικά συστατικά απορροφούν ακτινοβολία στο υπεριώδες UV (Πίνακας Π1-4, 



 37

Βλ. Παρ. 1) έχει την βάση για εναλλακτική µέτρηση των ολικών φαινολικών. 
Η περιορισµένη χρήση απ� ευθείας φωτοµετρικών µετρήσεων, είτε στην υπεριώδη, είτε στην 

ορατή περιοχή µπορεί να αποδοθεί µερικά στην απουσία εξειδίκευσης τέτοιων µεθόδων. Έτσι, 
έχουµε οδηγηθεί σε συνολική εκτίµηση του φαινολικού περιεχοµένου. Η εξειδίκευση µπορεί να 
αυξηθεί στα απ� ευθείας φωτοµετρικές µεθόδους µε δευτερογενή (derivative) φωτοµετρία. Επί 
παραδείγµατι, µέτρηση βασισµένη σε µια δευτερογενή απορρόφηση στα 278 nm παρέχει 
σύµφωνα µε τους Montano-Asquerino et al. (1985), µια απ� ευθείας µέθοδο προσδιορισµού των 
ολικών φαινολικών. Το κλασσικό αντιδραστήριο Folin-Ciocalteu χρησιµοποιείται για τον 
φωτοµετρικό προσδιορισµό των ολικών φαινολικών. Αποτελείται από µείγµα φωσφοροβολφρα-
µικού οξέος (H3PW12O40) και φωσφοροµολυβδαινικού οξέος (H3PMO12O40) σε pH 11,5 (AOAC, 
1960). Ανάγεται κατά την οξείδωση των φαινολών σε µείγµα κυανών οξειδίων βολφραµίου 
(W8O23) και µολυβδαινίου (Mo8O23), παρουσιάζει µέγιστο απορρόφησης γύρω στα 760 nm. Η 
ένταση του χρωµατισµού είναι συνάρτηση των περιεχοµένων φαινολικών συστατικών (Riberau-
Gayon, 1968).  
Το αντιδραστήριο Folin-Ciocalteu παρ� ότι χρησιµοποιείται ευρέως δεν είναι εξειδικευµένο, 

εντοπίζει όλες τις φαινολικές οµάδες στο εκχύλισµα του δείγµατος συµπεριλαµβανοµένων και 
εκείνων που βρίσκονται στις εκχυλίσιµες πρωτεΐνες. Επιπλέον, πρόβληµα παρουσιάζεται λόγω 
παρεµποδίσεων από αναγόµενα συστατικά, όπως το ασκορβικό οξύ, τα ιόντα σιδήρου και 
ψευδαργύρου. Τα αποτελέσµατα εκφράζονται συνήθως σε mg/L caffeic, gallic, syrringic acids που 
χρησιµοποιούνται για την δηµιουργία πρότυπων καµπυλών αναφοράς. 
Μια άλλη γρήγορη µέθοδος προσδιορισµού φαινολικών στο ελαιόλαδο βασίζεται σε ένα 

οργανικής φάσης ένζυµο ηλεκτρόδιο, όπως αναφέρεται από τους Wang et al. (1992).  

2.3.3.3. Χρωµατογραφικές µέθοδοι 
Η ανάγκη προσδιορισµού των επιµέρους φαινολικών συστατικών, είχε ως αποτέλεσµα την 

αντικατάσταση άλλων κλασσικών µεθόδων (κυρίως της φωτοµετρίας) µε χρωµατογραφικές 
µεθόδους.  
Η περιορισµένη εφαρµογή της αέριας χρωµατογραφίας GC στον διαχωρισµό των φαινολικών 

της ελιάς µπορεί να αποδοθεί στην πολικότητα και την περιορισµένη πτητικότητά τους. Ως εκ 
τούτου ένα στάδιο σχηµατισµού παραγώγων είναι υποχρεωτικό, θερµική διάσπαση είναι δυνατόν 
να συµβεί κατά την διάρκεια της έκλουσης έτσι τα υψηλής µοριακής µάζας φαινολικά δεν 
µπορούν να ανιχνευθούν. Η διαθεσιµότητα όµως σήµερα ανοιχτών αδρανών τριχοειδών στηλών 
έχει συµβάλει σε πολλούς χρήσιµους διαχωρισµούς. Επί παραδείγµατι, έχει γίνει έκλουση 
φαινολικών οξέων (Heimler et al., 1994) από φύλλα και ρίζες ελιάς χρησιµοποιώντας 30 m SPB-1 
στήλη και θερµοπρογραµµατιζόµενη αέρια χρωµατογραφία από 138-150 °C. Χρησιµοποιήθηκε 
όξινη υδρόλυση των φυτικών ιστών για ανάκτηση των φαινολικών οξέων από συνεζευγµένες 
δοµές, όπως οι Ο-glycosides. Τα ελεύθερα φαινολικά οξέα επανακτήθηκαν από τα φύλλα και τις 
ρίζες µε εκχύλιση µε ethyl-acetate και µετατράπηκαν στα αντίστοιχα trimethylsilyl πριν την GC. 
Επιλέγησαν επίσης πειραµατικές συνθήκες που εξασφάλιζαν ελαχιστοποίηση των παρεµποδίσεων 
από τα σάκχαρα και τα φλαβονοειδή.  
Εντούτοις, η χρωµατογραφία προσρόφησης βρήκε περιορισµένη εφαρµογή λόγω απουσίας 

αναπαραγωγής χρόνου κατακράτησης. Έτσι, χάνονταν τα περισσότερα πολικά συστατικά, τα 
οποία παρέµεναν στη στήλη (Graciani et al., 1980). Η αντίστροφης φάσης RP χρωµατογραφίας 
ήταν περισσότερο αποτελεσµατική, χρησιµοποιήθηκαν νερό-µεθανόλη ή νερό-ακετονιτρίλιο ως 
κινητές φάσεις ενώ η έκλουση ήταν βαθµιδωτή (Tsimidou et al., 1992). Έχουν χρησιµοποιηθεί 
ακόµη αρκετές κινητές φάσεις µε πολλές τροποποιήσεις.  
Η HPLC συνήθως πραγµατοποιείται στο πολικό εκχύλισµα µε ή χωρίς καθαρισµό. Η 

υδρόλυση του πολικού εκχυλίσµατος χρησιµοποιώντας όξινα ή αλκαλικά ενζυµικά µέσα 
εφαρµόζεται µερικές φορές για διευκόλυνση (προαγωγή) της χρωµατογραφίας (Cortesi & Fedeli, 
1983; Litridou et al., 1997; Montedoro et al., 1992). Προπαρασκευαστική RP-HPLC έχει 
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χρησιµοποιηθεί σε µερικές περιπτώσεις για διαχωρισµό του πολικού κλάσµατος (Cortesi & Fedeli, 
1983; Montedoro et al., 1993). 
Η έκλουση των συστατικών είναι τυπική στην RP-HPLC, τα πολικά συστατικά (πχ. Φαινολικά 

οξέα) εκλούονται πρώτα ακολουθούµενα από εκείνα της µειωµένης πολικότητας. Το τυπικό 
µοντέλο έκλουσης σύµφωνα µε τους Brenes et al., 1992; 1995; Pirisi et al., 1997, έχει ως εξής:  

hydroxytyrosol < tyrosol < vanillic acid, caffeic acid < p-coumaric acid < elenolic acid < 
verbascoside < rutin < luteolin-7-glucoside < oleuropein < ligstroside. 
Η χρησιµοποίηση UV στα 280 nm συχνά χρησιµοποιείται για συστατικά του ελαιολάδου του 

πολικού κλάσµατος. Τα φλαβονοειδή ανιχνεύονται σε υψηλότερα µήκη κύµατος (340 nm) και το 
elenolic acid στα 240 nm. 
Η υγρή χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης µε την φασµατοσκοπία µάζας (HPLC-MS) 

θεωρείται ως µια αρκετά αξιόπιστη µέθοδος προσδιορισµού των φαινολικών συστατικών της ελιάς. 
Η αέρια χρωµατογραφία-φασµατοσκοπία µάζας (GC-ΜS) µε πηγή ιονισµού πρόσκρουση 

ηλεκτρονίων (electron impact) ή πηγή χηµικού ιονισµού (chemical ionization) είναι µια καλά 
εδραιωµένη ρουτίνας φασµατοσκοπική τεχνική για πτητικές ουσίες. 
Εξαιτίας όµως της µειωµένης πτητικότητας των φαινολικών συστατικών δεν έχει τύχει γενικής 

αποδοχής για τον προσδιορισµό τους. Παρ� όλα αυτά όµως, ενδεκτικά οι Angerosa et al. (1995) 
έχουν δείξει ότι η GC-MS είναι ένα αποτελεσµατικό εργαλείο για ταυτοποίηση των φαινολικών 
µετά την εξαγωγή τους από το ελαιόλαδο µε µεθανόλη και derivatisation µε bis (trimethylsily) 
trifluoracetamide).  
Τέλος, για την ταυτοποίηση των φαινολικών χρησιµοποιούνται τα φάσµατα πυρηνικού 

µαγνητικού συντονισµού NMR σε συσχετισµό µε άλλα δεδοµένα που λαµβάνονται από άλλες 
τεχνικές, όπως φασµατοφωτοµετρία υπεριώδους και φασµατοφωτοµετρίας µάζας (Montedoro et al., 
1993; Liminoli et al., 1996; Sacchi et al., 1996). 
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3. ΟΙ ΜΥΚΗΤΕΣ 

3.1. Εισαγωγή 
Οι µύκητες (fungus, πλ. fungi, προέρχεται από την ελληνική λέξη σπόγγος, σφόγγος) 

αποτελούν διακριτή κατηγορία οργανισµών και υπάγονται ταξινοµικά σε ξεχωριστό βασίλειο. Οι 
µύκητες θεωρούνται ως η δεύτερη πολυπληθέστερη µετά τα έντοµα, οµάδα οργανισµών στη 
βιόσφαιρα. Ο αριθµός των καταγεγραµµένων ειδών µυκήτων σε όλο τον κόσµο ανέρχεται σε 
75.000, ενώ συντηρητικοί υπολογισµοί εκτιµούν πως το συνολικό µέγεθος των υπαρχόντων ειδών 
υπερβαίνει το 1,5 εκατοµµύριο (Hawksworth, 1991). Από τα 75.000 είδη µυκήτων τα 10.000 
κατατάσσονται στους µακροµύκητες (µύκητες µε χαρακτηριστικές µακροσκοπικά ορατές 
σαρκώδεις καρποφορίες - µανιτάρια) και από αυτά τα 2.000 είναι αξιόλογα εδώδιµα µανιτάρια, 
αλλά µόνο 20 περίπου καλλιεργούνται σε εµπορική κλίµακα για ανθρώπινη κατανάλωση 
(Ζερβάκης, 1998). 
Οι µύκητες µαζί µε τα βακτήρια παίζουν ένα σηµαντικό ρόλο στη φύση. Είναι οργανισµοί 

αναντικατάστατοι στη διατήρηση του κύκλου του άνθρακα (Σχήµα 3-1).  
 

Λιγνοσελλουλόζη 

Λιγνίνη Σελλλουλόζη 
Ηµισελλουλόζη 

Πρωτεΐνες, 
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= Αερόβιος 
=Αναερόβιος 

 
Σχήµα 3-1. Μερική άποψη του κύκλου του άνθρακα (Brown, 1985; Colberg, 1988). 

Οι ενώσεις άνθρακα που χρησιµοποιούνται από τους µύκητες είναι άπειρες, µεταξύ αυτών 
περιλαµβάνονται υδατάνθρακες, αµινοξέα, οργανικά οξέα, αλκοόλες, λιποειδή και αλκαλοειδή. 
Είναι δύσκολο να βρεθούν ουσίες που περιέχουν άνθρακα και δεν αποσυντίθενται από κάποιο 
µύκητα. 

3.2. Στοιχεία Βιολογίας Μυκήτων 
Οι µύκητες αποτελούν ένα άθροισµα ετερότροφων µικροοργανισµών, δεν έχουν δηλαδή την 

ικανότητα να συνθέτουν οργανικές ουσίες, διαθέτουν συµπαγή κυτταρικά τοιχώµατα και 
στερούνται κίνησης (εκτός λίγων ειδών που διαθέτουν αναπαραγωγικά κύτταρα µε δυνατότητα 
κίνησης). Το σώµα ή θαλλός των µυκήτων αποτελείται από λεπτά σωληνοειδή νηµάτια που 
ονοµάζονται υφές και αυξάνονται-επιµηκύνονται επάκρια. Οι υφές διακλαδίζονται προς όλες τις 
κατευθύνσεις, συνήθως κατά την έννοια της ακτίνας, και δηµιουργούν το βλαστικό σώµα ή 
µυκήλιο. Όµως υπάρχουν και µύκητες που δεν σχηµατίζουν µυκήλιο, όπως οι ζύµες που 
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απαντώνται ως µονοκυτταρικοί οργανισµοί και αναπαράγονται µε εκβλάστηση ή διαίρεση. Κάθε 
υφή αποτελείται από συνήθως διαφανή κυτταρικά τοιχώµατα (περιέχουν κυτταρίνη ή χιτίνη, ή και 
τα δύο) και πρωτόπλασµα. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η συνέχεια του πρωτοπλάσµατος στο 
εσωτερικό των υφών διακόπτεται ή παρεµποδίζεται από την ύπαρξη εγκαρσίων διαφραγµάτων (= 
σεπτά), οπότε το µυκήλιο χαρακτηρίζεται ως πολύ κύτταρο. Άλλοτε πάλι οι υφές στερούνται 
σεπτών και το µυκήλιο χαρακτηρίζεται ως κοινοκύτταρο. Οι µάζες υφών οι οποίες διατάσσονται 
µε συγκεκριµένο τρόπο ώστε να σχηµατίζουν διαφοροποιηµένες και συµπαγείς ειδικές 
κατασκευές (συνήθως αναπαραγωγικά όργανα) ονοµάζονται ψευδοΐστοί. 
Οι µύκητες προσλαµβάνουν τον άνθρακα που απαιτείται για την ανάπτυξη τους κυρίως σε 

µορφή γλυκόζης, σακχαρόζης και µαλτόζης, ενώ χρησιµοποιούν το ίδιο αποδοτικά διάφορες 
πηγές αζώτου (οργανικού ή ανόργανου). Πολλά είδη είναι σε θέση να συνθέσουν µόνα τους τις 
βιταµίνες που χρειάζονται και άλλα συνήθως χρειάζονται θειαµίνη και βιοτίνη. Οι κύριες µορφές 
αποθησαυρισπκών ουσιών είναι το γλυκογόνο και διάφορα έλαια. Τα υλικά πάνω στα οποία 
αναπτύσσονται οι µύκητες ονοµάζονται υποστρώµατα. 
Οι άριστες θερµοκρασίες ανάπτυξης για τους περισσότερους µύκητες κυµαίνονται µεταξύ των 

25°C και 30°C. Όσον αφορά το pH, οι περισσότεροι µύκητες ευνοούνται από ελαφρά όξινες τιµές 
αλλά γενικά προτιµούν επίπεδα τιµών 4-7. Οι µύκητες µπορούν γενικά να χαρακτηριστούν ως 
αερόβιοι µικροοργανισµοί, αν και υπάρχουν ορισµένες εξαιρέσεις όπως κάποια είδη ζυµών 
(προαιρετικά αναερόβια) ή πολλοί Χυτριδιοµύκητες (υποχρεωτικά αναερόβιοι). Το φως, παρόλο 
που δεν είναι απαραίτητο για τη βλαστική ανάπτυξη των µυκήτων, είναι συχνά αναγκαίο για την 
επαγωγή σχηµατισµού αγενών και εγγενών καρποφοριών σε πολλά είδη, καθώς επίσης και στην 
απελευθέρωση σπορίων αναπαραγωγής. 
Γενικά, µε βάση τις τροφικές τους απαιτήσεις και τις οικολογικές τους προσαρµογές, οι 

µύκητες διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 
α) σαπροτροφικούς, οι οποίοι αναπτύσσονται πάνω σε νεκρή οργανική ύλη και αποτελούν έναν 
από τους σηµαντικότερους παράγοντες της αποσύνθεσης της ύλης στη φύση, 

β) βιότροφους ή παρασιτικούς, οι οποίοι αναπτύσσονται σε βάρος άλλων οργανισµών 
(χαρακτηρίζονται ως ξενιστές, είναι συνήθως ζώα ή φυτά) προκαλώντας τη σταδιακή 
εξασθένιση ή και το θάνατο τους και 

γ) συµβιωτικούς, οι οποίοι αναπτύσσουν σχέσεις αµοιβαίας ωφέλειας µε άλλους οργανισµούς 
ζώντας ή ανεξάρτητα (π.χ. µυκόρριζες: ειδικές κατασκευές προερχόµενες από συµβίωση 
µυκήτων µε ρίζες φυτών), είτε σχηµατίζοντας ένα νέο οργανισµό (π.χ. λειχήνες: οργανισµοί 
προερχόµενοι από συµβίωση µυκήτων και φυκών). 
Η αναπαραγωγή στους µύκητες, όπως άλλωστε σε όλους τους ζωντανούς οργανισµούς, 

σηµαίνει τη δηµιουργία νέων ατόµων που διαθέτουν τα τυπικά χαρακτηριστικά του είδους. 
Υπάρχουν δύο γενικευµένοι τύποι αναπαραγωγής: η εγγενής και η αγενής. Η εγγενής 
αναπαραγωγή χαρακτηρίζεται από τη σύντηξη δύο πυρήνων (= καρυογαµία) και την επακόλουθη 
µειωτική διαίρεση. Η σηµασία της εγγενούς αναπαραγωγής εντοπίζεται στην επισύµβαση υψηλών 
ποσοστών ανασυνδυασµού και στη δηµιουργία νέων γονότυπων. Κατά αυτό το τρόπο ο 
οργανισµός είναι σε θέση να προσαρµόζεται µε ευχέρεια στις τυχόν περιβαλλοντικές µεταβολές. 
Η εγγενής αναπαραγωγή πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια ειδικών αναπαραγωγικών µονάδων (= 
σπόρια, µονοκύτταρα ή πολυκύτταρα) και οργάνων.  
Αντίθετα, η αγενής αναπαραγωγή δεν περιλαµβάνει τη διαδικασία της καρυογαµίας και της 

µείωσης, και υλοποιείται είτε µε απλή διαίρεση ενός µονοκυτταρικού οργανισµού σε θυγατρικά 
κύτταρα ή µε την κατάτµηση ενός πολυκυτταρικού οργανισµού σε πολλά τµήµατα που µπορούν 
να εξελιχθούν σε νέο άτοµο. Πολύ συχνή είναι και ή παραγωγή σπορίων από µιτωτικές διαιρέσεις 
(= αγενή σπόρια) τα οποία εκβλαστάνουν σχηµατίζοντας νέο µυκήλιο. 
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3.3. Μεταβολικά Βιοχηµικά Μονοπάτια και Παραγόµενα Προϊόντα µε Ιδιαίτερο 
Ενδιαφέρον 
Είναι γενικά αποδεκτό ότι τα βιοχηµικά µεταβολικά µονοπάτια των µυκήτων και τα σχετικά 

ένζυµα, ενδιάµεσα ή τελικά προϊόντα που παρουσιάζονται στο Σχήµα 3-2, εξακολουθούν να 
συγκεντρώνουν το επιστηµονικό και ερευνητικό ενδιαφέρον. Πολλά απ� αυτά τα αµονοπάτια και 
οι µεταβολίτες έχουν στενές αλληλεξαρτήσεις µε τα βιοχηµικά συστήµατα των φυλών (Garraway 
& Evans, 1984; Geissman& Grout, 1969; Griffin, 1994; Robinson, 1980; Weete, 1974). Έτσι, 
προσφέρεται το κατάλληλο έδαφος για αλληλεπιδράσεις της χηµείας των φυτών και µυκήτων στο 
περιβάλλον (φύση) και στις βιοµηχανικές διεργασίες.  

Σάκχαρα

Φαινολικά

Αλκοόλες,
Εστέρες

Αλκαλοειδή

Σάκχαρα

Οξικά άλατα

Πολυσακχαρίτες

Τερπενοειδή

Οργανικά οξέα

Οργανοθεϊκά
συστατικά

Πεπτίδια,
Πρωτεΐνες

Λιπαρά οξέα

Γλυκοπεπτίδια

 
Σχήµα 3-2. Βιοχηµικά µονοπάτια µυκήτων και τα προϊόντα τους. 

Πολλοί µύκητες παράγουν ένα µεγάλο αριθµό ενζύµων ή οµάδων ενζύµων χρήσιµων στη 
βιοµηχανία, συµπεριλαµβανοµένων αµυλάσες, γλυκοσιδάσες, σελλουλάσες, χιτινάσες, λιγνινάσες, 
λιπάσες, πεκτινάσες, υπεροξειδάσες και φαινολοξειδάσες (Bigelis &Lasura, 1987; Bonnen, 1994; 
Cooke & Whipps, 1993; Garraway & Evans, 1984; Griffin, 1994; Weete, 1974; Zhang, 1997). 
Ανάµεσα στα µεταβολικά µονοπάτια είναι εκείνα που σχετίζονται µε τον πολύπλοκο 

µεταβολισµό των φαινολικών, τη σύνθεση των αλκαλοειδών (Cooke & Whipps, 1993; Garraway 
& Evans, 1984; Griffin, 1994), την γλυκόλυση, τα µονοπάτια της πεντόζης (Cooke & Whipps, 
1993; Garraway & Evans, 1984), τα µονοπάτια των τερπενίων, το µονοπάτι του σικκιµικού οξέος 
(Garraway & Evans, 1984) και τα «σύµπλοκα» των ενζύµων που συνδέονται µε την αποδόµηση ή 
σύνθεση της σελλουλόζης, λιγνίνης και άλλων πολυφαινολών (Agrios, 1997; Bonnen, 1994; 
Cooke & Whipps, 1993; Griffin, 1994; Thurston, 1994; Zhang, 1997). 
Ειδικές χηµικές οµάδες µε αρκετό ενδιαφέρον περιλαµβάνουν µύκητες, πολυσακχαρίτες, 

ισοτερπένια, τριτερπένια (Hirotana, 1993; Tai, 1993; Weete, 1974), διάφορα φαινολικά συστατικά 
και αρωµατικά αµινοξέα (Garraway & Evans, 1984; Griffin, 1994), λεκτίνες (Ganrad, 1994; 
Kawagishi, 1997; Kiho & Ukai, 1995) και βιοενεργά νουκλεοσίδια (Kiho & Ukai, 1995; Kuo et 
al., 1994; Shiao et al., 1994). Οι προτεάσες των µυκήτων είναι χρήσιµες σε µερικές εφαρµογές 
αλλά δεν αποτελούν οικονοµικές λύσεις (Beuchat, 1987; Bigelis & Lasure, 1987). 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η πιθανότητα οι πρωτεΐνες να επηρεάζουν τη ζεύξη των φαινοξυ 

(phenoxy) ριζών, όπως έχει δειχθεί στα φυτά (Davin et al., 1997). Αυτή η δυνατότητα µεταξύ των 
άλλων θα συµβάλλει στην κατανόηση της χηµείας των µυκήτων και των παραγόµενων προϊόντων 
τους.  

3.4. Βασιδιοµύκητες 
Το Φύλο Basidiomycota αποτελεί µια µεγάλη και ετερογενή ταξινοµική κατηγορία που 

περιλαµβάνει τα γνωστά µανιτάρια Ενδεικτικά στις Εικόνες 3-1 (Coriolus versicolor) και 3-2 (η 
όψη ξύλου µετά την επίδραση του Phanerochaete chrysosporium). 
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Εικόνα 3-1. Coriolus versicolor 

 

 
Εικόνα 3-2. Phanerochaete chrysosporium 

Σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα ερευνητικά ευρήµατα, που βασίζονται σε µορφολογικούς 
χαρακτήρες και στην ανάλυση της αλληλουχίας του DNA, οι Βασιδιοµύκητες διαχωρίζονται σε 
τρεις µεγάλες ταξινοµικές οµάδες: Hymenomycetes, Ustilaginomycetes και Urediniomycetes 
(Taylor, 1995; Mulaughin et al., 1995; Berres et al., 1995). 

 Στο Σχήµα 3-3, παρουσιάζονται επιγραµµατικά οι βιοσυνθετικές δυνατότητες των 
βασιδιοµυκήτων, ενώ στο Σχήµα 3-4, παρουσιάζεται η αληλεξάρτηση µεταξύ πρωτογενούς και 
δευτερογενούς µεταβολισµού τους. 

∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΙ∆Η
 ΒΑΣΙ∆ΙΟΜΥΚΗΤΩΝ

Αποχρωµατισµός πολτού χάρτου
και υγρών αποβλήτωνβ

Αποδόµηση ορισµένων
οµάδων οργανικών ενώσεων

(ρυπαντών)β

∆ιάσπαση λιγνίνηςβ

Βιοπολτοποίησηβ

Αποδόµηση πολυστερενίωνβ

∆ιάσπαση σελλουλόζης
και ηµισελλουλόζηςα

∆ιαλυτοποίηση άνθρακαβ

α Σχετίζεται µε υδρολυτικά ένζυµα
β Σχετίζεται µε οξειδωτικά ένζυµα  

Σχήµα 3-3. Βιοσυνθετικές δυνατότητες βασιδιοµυκήτων. 

Τρείς οµάδες ενζύµων έχουν γενικά προσδιορισθεί στους µύκητες λευκής σήψης, τα 
υδρολυτικά (φαινολοξειδάσες, λακκάσες), τα οξειδωτικά ( λιγνίνη υπεροξειδάση, η µαγγανάση- 
υπεροξειδάση) και οι οξειδορεδουκτάση (σελλοβιόζης-κινόνης ρουδεκτάση). Όλα αυτά τα ένζυµα 
έχουν προσδιορισθεί στον ιδιαίτερα αποτελεσµατικό αποδοµητή Phanerocheate chrysosporioum 
που έχει µελετηθεί εκτεταµένα (Erikson et al., 1990). 
Οι Βασιδιοµύκητες χαρακτηρίζονται κυρίως από την παραγωγή σπορίων  εγγενούς  αναπαραγω- 
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Γλυκόλυση

Γλυκόζ
η

Κύκλος
Πεντόζης-P

Σάκχαρο-
P

Τριόζη-P

Πυρουβικ
ό

Ακετυλο-συνένζυµο
Α

Κύκλος
κιτρικού οξέος

Πολυσακχαρίτες

∆ευτερογενής µεταβολισµόςΑρχικός και ενδιάµεσος µεταβολισµός

Αµινοξέα

Τετρόζ
η

Σικιµικό

Αρωµατικά αµινοξέα

Αµινοξέα

Μαλονίλ-συνένζυµο Α Λιπαρά οξέα

Μεβαλονικό οξύ Farnesy-PP

Geranyl-PP

Στεροειδή

Γλυκοζίτες (e.g. Schizonellins)

Οξύ Kojic etc.

Αρωµατικές ενώσεις (e.g. Strobilurins)

Αλκαλοειδή (e.g. Chalciporon)

Ολιγοπεπτίδια (e.g. Amanitins)

Ασετυλένια (e.g. Siccayne)

∆εψιπεπτίδια (e.g. Beauvericin)
Τροποποιηµένα αµινοξέα (e.g. µεταβολίτες του
Clitocybe acromelalga )

Πολυκετίδια (e.g. Merulinic acids)

Σεσκιτερπενοειδή (e.g. Alliacols)

∆ιτερπενοειδή (e.g Striatins)

Σεστερτεπενοειδή (e.g. Fasciculols)

 
Σχήµα 3-4. Αλληλεξάρτηση µεταξύ πρωτογενούς και δευτερογενούς µεταβολισµού βασιδιοµυκήτων.

27
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γής (=βασιδιοσπόρια) πάνω σε εξειδικευµένα, µικροσκοπικά γαµετάγγεια που ονοµάζονται 
βασίδια. Τα βασιδιοσπόρια είναι απλοειδή και στα περισσότερα είδη αποκαλούνται βαλλιστο-
σπόρια επειδή εκτινάσσονται βίαια χάρις σε ένα ειδικό µηχανισµό απελευθέρωσης. Σχηµατίζονται 
συνήθως ανά τέσσερα σε κάθε βασίδιο στην κορυφή αποφύσεων που ονοµάζονται στηρίγµατα, 
µετά από µια διαδικασία καρυογαµίας (δηλ. σύντηξης πυρήνων) και µείωσης. Τα κυτταρικά 
τοιχώµατα των Βασιδιοµυκητών αποτελούνται από χιτίνη και γλυκάνες. 
Η αγενής αναπαραγωγή στους Βασιδιοµύκητες επιτυγχάνεται µε εκβλάστηση, κατάτµηση του 

µυκηλίου και µε παραγωγή κονιδίων, αρθροσπορίων (δηλαδή µονοκύτταρων τµηµάτων που 
προκύπτουν από θραύση των υφών) και ωιδιοσπορίων (δηλαδή σπορίων που παράγονται από 
µικρές ειδικές εκβλαστήσεις των υφών που ονοµάζονται ωιδιοφόροι). Η εγγενής αναπαραγωγή 
επιτυγχάνεται µέσω της διαδικασίας που περιγράφεται στην επόµενη παράγραφο. Οι περισσότεροι 
Βασιδιοµύκητες είναι ετεροθαλλικοί το οποίο σηµαίνει πως για την επιτυχή σύζευξη δύο µυκηλίων 
απαιτείται να διαφέρουν οι αλληλόµορφοι στο ένα (= διπολικός ετεροθαλλισµός) ή στα δύο γονίδια 
(= τετραπολικός ετεροθαλλισµός) που ελέγχουν το µηχανισµό της εγγενούς αναπαραγωγής. Οι 
υπόλοιποι είναι οµοθαλλικοί ή δευτερευόντως οµοθαλλικοί, άρα συνήθως δεν απαιτείται σύζευξη µε 
άλλο συµβατό µυκήλιο για να ολοκληρωθεί ο βιολογικός κύκλος του µύκητα.  
Το µυκήλιο των περισσοτέρων ετεροθαλλικών Βασιδιοµυκήτων περνά από τρία διαφορετικά 

στάδια εξέλιξης πριν ο µύκητας ολοκληρώσει το βιολογικό του κύκλο. Το πρωτογενές µυκήλιο ή 
οµοκάρυο (όπως πολλές φορές αποκαλείται λόγω του ότι όλοι οι πυρήνες που περιέχει είναι 
όµοιοι) σχηµατίζεται µε τη βλάστηση του βασιδιοσπορίου. Συνήθως περιέχει ένα µόνο πυρήνα 
ανά κύτταρο και η διάρκεια ζωής του είναι σχετικά περιορισµένη χρονικά. 'Οταν έρθουν σε επαφή 
δύο συµβατά (δηλαδή αντιθέτου συζευκτικού τύπου) οµοκάρυα µυκήλια, αναστοµώνονται (στο 
σηµείο επαφής τους διαλύονται τα κυτταρικά τοιχώµατα και αποκαθίσταται η επικοινωνία µεταξύ 
των δύο πρωτοπλασµάτων). Ακολούθως σχηµατίζεται το δευτερογενές ή ετεροκάρυο µυκήλιο ως 
αποτέλεσµα της πλασµογαµίας, δηλαδή της σύντηξης των υφών των δύο µυκηλίων. Το νέο 
ετεροκάρυο (ή δικάρυο) µυκήλιο περιέχει συνήθως δύο διαφορετικούς πυρήνες (προερχοµένους ο 
κάθε ένας από διαφορετικό οµοκάρυο µυκήλιο), µέσω µιας διαδικασίας συζυγών διαιρέσεων των 
πυρήνων και µετακίνησης των θυγατρικών πυρήνων στα νέα κύτταρα που προκύπτουν. Η ύπαρξη 
δύο δαφορετικών πυρήνων σε κάθε κύτταρο του µυκηλίου εξασφαλίζεται µε τη βοήθεια ειδικών 
χαρακτηριστικών κατασκευών (υπάρχουν µόνο στους Βασιδιοµύκητες) που σχηµατίζονται πάνω 
στις υφές στα σηµεία που δηµιουργούνται τα σεπτά, και ονοµάζονται κρίκοι (="clamp 
connections"). Όσον αφορά τα σεπτά στους Βασιδιοµύκητες έχουν µια ιδιαίτερη µορφολογία 
αφού υπάρχει ένα κεντρικό άνοιγµα-πόρος, ο οποίος σε πολλά είδη είναι διογκωµένος στα άκρα 
του (= δολίπορο σεπτό) και περιβάλλεται από µια συνήθως διάτρητη ηµισφαιρική µεµβράνη (= 
παρενθόσωµα). Όταν φθάσει ο µύκητας στο κατάλληλο µορφογενετικό στάδιο, και σε συνδυασµό 
µε ευνοϊκές περιβαλλοντικές συνθήκες, το τριτογενές πλέον µυκήλιο σχηµατίζει οργανωµένους 
και εξειδικευµένους ψευδοϊστούς: αρχικά µια µικρή συµπαγή µάζα ψευδοϊστού (= καταβολή της 
καρποφορίας), η οποία εξελίσσεται σύντοµα σε ώριµη καρποφορία (= βασιδιοκάρπιο ή 
βασιδίοµα) ολοκληρώνοντας τον εγγενή κύκλο αναπαραγωγής ενός βασιδιοµύκητα (Σχήµα 3-5). 
Βασιδιοκάρπια σχηµατίζουν οι περισσότεροι Βασιδιοµύκητες µε εξαίρεση τα φυτοπαθογόνα είδη 

που προκαλούν σκωριάσεις και άνθρακες όπως και οι ζύµες. Το µέγεθος τους µπορεί να φτάσει και 
το 1,5m σε διάµετρο, το βάρος τους να ξεπεράσει τα 2,5kg, ενώ η υφή τους µπορεί να είναι 
σαρκώδης, ξυλώδης, ζελατινώδης, σπογγώδης, φελλώδης, κλπ. Η συνηθισµένη µορφή της 
καρποφορίας αποτελείται κατά βάση από τον πίλο (δηλαδή το καπέλο) και το στύπο (δηλαδή τον 
ποδίσκο). Από την κάτω επιφάνεια του πίλου υπάρχει το γόνιµο στρώµα (= υµένιο) που αποτελείται ή 
από ελάσµατα σε ακτινωτή διάταξη ή µικρούς πόρους ή ακίδες. Επίσης µπορεί να υπάρχουν πολλές 
άλλες κατασκευές (Σχήµα 3-6). Πάνω στην επιφάνεια του υµενίου σχηµατίζονται τα βασίδια και 
στείρα κύτταρα που ονοµάζονται βασιδιόλες και κυστίδια. Συνήθως, τα βασίδια έχουν ροπαλοειδές 
σχήµα και είναι µονοκύτταρα (= ολοβασίδια). Όµως υπάρχουν και βασίδια που διαιρούνται σε 
τέσσερα επιµέρους κύτταρα µε διαµήκη ή εγκάρσια διαφράγµατα (= φραγµοβασίδια). 
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Σχήµα 3-5. Εγγενής κύκλος αναπαραγωγής ενός βασιδιοµύκητα. 

Τα βασιδιοσπόρια είναι γενικώς µονοκύτταρα, απλοειδή και συνήθως περιέχουν µόνο ένα 
πυρήνα, εκτός από περιπτώσεις που σχηµατίζονται δύο λόγω µιτωτικής διαίρεσης στα αρχικά 
στάδια. Παρουσιάζουν διάφορα µεγέθη, σχήµατα, χρώµατα και µορφές που αποτελούν 
σηµαντικά ταξινοµικά γνωρίσµατα (Εικόνα 3-3). Τα βασιδιοκάρπια µπορεί να έχουν το υµένιο 

 
Σχήµα 3-6. Γενικευµένη παράσταση βασιδιοκαρπίου όπου εικονίζονται οι διάφορες κατασκευές και 

µορφολογικοί χαρακτήρες που είναι δυνατό να σχηµατιστούν (Ζερβάκης 1998). 

Βλαστάνοντα βασιδιοσπόρια 
και µονοκαρυωτικό µυκήλιο

(n) 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΒΑΣΙ∆ΙΟΣΠΟΡΙΟΥ 

∆ικαρυωτικό 
µυκήλιο 

(n+n) 

ΚΑΡΥΟΓΑΜΙΑ 

∆ΕΥΤΕΡΗ 
ΜΕΙΩΤΙΚΗ 
∆ΙΑΙΡΕΣΗ 

ΠΡΩΤΗ 
ΜΕΙΩΤΙΚΗ 
∆ΙΑΙΡΕΣΗ 

ΠΛΑΣΜΟΓΑΜΙΑ 

Βασιδιοσπόρια (n) 

Βασίδιο 

Νεαρό 
βασίδιο 

(2n) 

Νεαρά 
βασιδιόµατα 

Βασιδιόµατα

∆ικαρυωτικό µυκήλιο
(n+n) 

∆ικαρυωτικό µυκήλιο
(n+n) 

Μονοκαρυωτικό µυκήλιο
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εκτεθειµένο από τα αρχικά στάδια σχηµατισµού τους, ή µόνο όταν ωριµάσουν, ή καλυµµένο 
µέχρι της αποσύνθεσης τους ή της θραύσης τους από εξωγενείς παράγοντες (έντοµα ή µικρά 
ζώα). Η δοµή και η θέση του υµενίου πάνω στις καρποφορίες χρησιµοποιείται για τη διάκριση 
των Βασιδιοµυκήτων σε Τάξεις και Οικογένειες. 

 
Εικόνα 3-3. SEM της επιφάνειας ενός ελάσµατος του (Coprinus cinereus) (φαίνονται αρκετά βασίδια, 

µερικά φέροντα τέσσερα βασιδιοσπόρια) (McLaughlin et al., 1985). 

Οι Υµενοµύκητες σχηµατίζουν δολίπορα σέπτα, παρενθόσωµα, προτιµούν ως πηγή άνθρακα 
τη γλυκόζη και δευτερευόντως τη µαννόζη και τη ξυλόζη. ∆ιακρίνονται στις ακόλουθες Τάξεις και 
Οµάδες: Agaricales, Gasteromycetes, Aphyllophorales, Auriculariales, Dacrymycetales, Ceratoba-
sidiales, Tulasnellales και Tremeilales (η οποία µπορεί να µη φέρει παρενθόσωµα). 

3.4.1. Οι µύκητες του γένους Pleurotus - Ταξινοµική θέση 
Το γένος Pleurotus υπάγεται στους Βασιδιοµύκητες και περιλαµβάνει είδη που παράγουν 

µανιτάρια. Για πρώτη φορά αναφέρθηκε από τον Fries ως Agaricus trib. Pleurotus (1821) και στη 
συνέχεια περιγράφηκε αναλυτικά σαν ανεξάρτητο γένος από τους Kummer (1871) και Quelet 
(1886). Η ταξινοµική θέση του γένους Pleurotus είναι η ακόλουθη: 

Κλάση Basidiomycetes 
Υπόκλαση Omobasidiomycetes 
Τάξη Poriales 
Οικογένεια Pleurotaceae 
Γένος Pleurotus 

Τα πιο αντιπροσωπευτικά είδη του γένους Pleurotus κατατάσσονται στις παρακάτω 
υποδιαιρέσεις (sectio) (Singer 1986): 
��Lepiotarii (Fr.) Pilat: P. dryinus (Pers.: Fr.) Kummer 
��Calyptrati Sing, P. calyptratus (Lindb.) Sacc. 
��Pleurotus: P. ostreatus (Jacq.: Fr.) Kummer, P. pulmonarius (Fr.) Quel, P. eryngii (D.C: Fr.) 

Quel., P. cornucopiae (Paul) Roll. 
��Coremiopleurotus (Hilber): P. cystidiosus O.K. Miller 
��Lentodiellum (Murr.) Sing.: P. hirtus (Fr.) Sing. 
��Tuberregium Sing.: P. tuberregium (Fr.) Sing. 

3.4.1.1. Μορφολογικά χαρακτηριστικά του γένους Pleurotus 
Συνοπτικά τα µορφολογικά χαρακτηριστικά του γένους Pleurotus είναι τα εξής: (Singer 1986; 

Zervakis, 1992; Zervakis & Balis, 1996). 
Ετεροκάρυο, συνήθως µυκήλιο µε ρυθµική ανάπτυξη (σε οµόκεντρες ζώνες) έως και 

ακανόνιστη, µε η χωρίς ατελή µορφή (κορέµια, χλαµυδοσπόρια) λευκού ως καστανού χρώµατος, µε 
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ή χωρίς σχηµατισµό κίτρινων χρωστικών και οσµής φρουτώδους. άνισου ή ουδέτερης. Πάνω στις 
υφές σχηµατίζονται συχνά εξειδικευµένες κατασκευές παγίδευσης-ακινητοποίησης νηµατωδών. Οι 
καταβολές καρποφοριών σχηµατίζονται µε ή χωρίς τη µεσολάβηση ψυχρού ερεθίσµατος. 
Ο πίλος έχει µέγεθος 1,5-20 cm. Είναι αρχικά κυρτός στη συνέχεια γίνεται οστρακόµορφος ως 

δισκόµορφος και τελικά επίπεδος ή κοίλος ως χωνοειδής. Το χρώµα του ποικίλει από λευκό έως 
κίτρινο ή από καστανό έως πορφυρό ή κυανότεφρο. Η περιφέρεια του είναι συχνά αναδιπλωµένη 
προς τα κάτω. Η εξωτερική του επιφάνεια είναι λεία ή µε ελαφρές σχισµές, λέπια, φολίδες και το 
εσωτερικό (σάρκα) είναι συνήθως συµπαγές µε λευκό έως ανοιχτό κίτρινο χρώµα. ∆ιαθέτει 
ελάσµατα µακρόστενα, λεία, ολόκληρα, ακτινωτά διατεταγµένα, τα οποία καλύπτουν την κάτω 
επιφάνεια του πίλου έως και την κορυφή του στίπου. Τα ελάσµατα έχουν χρώµα λευκό έως και 
ανοιχτό ερυθρό. 
Ο στίπος είναι συνήθως οριζόντιος έως έκκεντρος ή ελλείπων, µακρύς και λεπτός έως κοντός 

και χονδρός, λείος ή και χνοώδης. Το χρώµα του διαφέρει από λευκό έως τεφροκάστανο. 
Τα βασιδιοσπόρια έχουν σχήµα υποκυλινδρικό έως κυλινδρικό ή ελλειψοειδές, µε λεπτά και 

λεία τοιχώµατα, µη αµυλώδη. 

3.4.1.2. Βιολογικός κύκλος του γένους Pleurotus 
Ο βιολογικός κύκλος των µυκήτων του γένους Pleurotus είναι τυπικός της κατηγορίας των 

Υµενοµυκήτων. Αποτελείται από 3 ευδιάκριτες φάσεις (Σχήµα 3-7): 
∆ιπλοειδής: Λαµβάνει χώρα µετά 

από τη σύντηξη δύο διαφορετικών 
πυρήνων (καρυογαµία) η οποία 
πραγµατοποιείται σε ειδικά επάκρια 
αναπαραγωγικά κύτταρα τα βασίδια. 
Αυτά βρίσκονται στο γόνιµο στρώµα 
του βασιδιοκαρπίου, το υµένιο. Μετά 
την καρυογαµία ακολουθεί µειωτική 
διαίρεση και οι τέσσερις 
νεοπαραγόµενοι απλοειδείς πυρήνες 
µεταναστεύουν στα βασιδιοσπόρια. 
Οµοκάρυος ή µονοκάρυος: Αρχίζει 

µε την βλάστηση του βασιδιοσπορίου 
και στο σχηµατισµό µονοκαρύου υφής. 
Η φάση αυτή διαρκεί για λίγο και 
διατηρείται ώσπου οι µονοκάρυες υφές 
να έρθουν σε επαφή µε άλλες υφές 
αντιθέτου συζευκτικού τύπου. 
Ετεροκάρυος ή δικάρυος: Στη φάση 

αυτή έχει συντελεσθεί η σύντηξη υφών 
(πλασµογαµία) διαφορετικού συζευκτι-
κού τύπου (συµβατών οµοκαρύων) και 
ακολουθεί η µετανάστευση πυρήνων  
ανά δύο στα κύτταρα του 
νεοσχηµατισθέντος µυκηλίου. ∆ιακρίνε-
ται από την ύπαρξη κυττάρων µε δύο 
πυρήνες αλλά και από µια χαρακτηρι-
στική πλευρική σύνδεση µεταξύ δύο 
Σχήµα 3-7. ∆ιαγραµµατική απεικόνιση του βιολογικού 
κύκλου των µυκήτων Pleurotus spp. (Ζερβάκης, 
παρακείµενων κυττάρων που ονοµάζεται κρίκος. Με την επίδραση των κατάλληλων 
περιβαλλοντικών παραγόντων το δικάρυο µυκήλιο σχηµατίζει καρποφορίες. 
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3.4.1.3. Στοιχεία οικοφυσιολογίας 
Από φυσιολογικής πλευράς οι µύκητες του γένους Pleurotus χαρακτηρίζονται από µεγάλη 

ταχύτητα ανάπτυξης και υψηλή σαπροφυτική ικανότητα αποικισµού του υποστρώµατος. 
Η αύξηση του µυκηλίου εξαρτάται κύρια από την θερµοκρασία, την συγκέντρωση των CO2 

και Ο2 στην ατµόσφαιρα και το pH. 
Η άριστη θερµοκρασία για την ανάπτυξη του µυκηλίου κυµαίνεται µεταξύ των 25 και 30°C 

ανάλογα και µε το είδος. Σε θερµοκρασίες χαµηλότερες των 15°C και υψηλότερες από 35°C ο 
ρυθµός αύξησης µειώνεται αισθητά, ενώ τιµές που υπερβαίνουν τους 40°C νεκρώνουν το µυκήλιο 
(Zadrazil & Schneidereit, 1972). Έτσι στο P. ostreatus για την επαγωγή των καταβολών των 
καρποφοριών, είναι απαραίτητο ένα ψυχρό σοκ, πτώση δηλαδή της θερµοκρασίας στους 5-8 C 
(για χρονικό διάστηµα λίγων ηµερών), που θα έχει ως τελικό αποτέλεσµα µια υψηλότερη 
ποσοτικά και καλύτερη ποιοτικά παραγωγή. 
Υψηλές συγκεντρώσεις CO2 (22-28% κ.ο.) ευνοούν τη µυκηλιακή ανάπτυξη και γρήγορη 

εξάπλωση των Pleurotus, ιδιότητα η οποία σε συνθήκες εµπορικής καλλιέργειας καθιστά τον 
µύκητα ανταγωνιστικό σε σχέση µε άλλους µικροοργανισµούς ως προς τον αποικισµό του 
υποστρώµατος. Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι η προαναφερθείσα ευνοϊκή επίδραση δεν 
υποβαθµίζει την σηµασία του Ο2. Μολονότι η αύξηση του µυκηλίου γίνεται σε ηµιαναερόβιες 
συνθήκες, η προσθήκη Ο2 στο υπόστρωµα είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα κατά την περίοδο εµφάνισης 
των καρποφοριών, όπου οι απαιτήσεις σε αερισµό του µύκητα είναι υψηλές (Zadrazil, 1975). Η 
σύνθεση του αέρα όπως φάνηκε στα παραπάνω είναι στενά συνδεδεµένη µε την ανάπτυξη των 
καρποφοριών. Συχνή ανανέωση του αέρα έχει σαν συνέπεια την µείωση της πυκνότητας 
σχηµατισµού µανιταριών για µια συγκεκριµένη επιφάνεια υποστρώµατος (Zadrazil, 1974). 

To pH του θρεπτικού υλικού πάνω στο οποίο αναπτύσσεται ο µύκητας αποτελεί ένα ακόµα 
σηµαντικό παράγοντα. Οι άριστες τιµές του ρΗ κυµαίνονται µεταξύ 5 και 6.5, ενώ τιµές κάτω του 
4 και άνω του 7 παρεµποδίζουν σηµαντικά ή και σταµατούν την ανάπτυξη των Pleurotus 
(Zadrazil, 1978). 
Οι περιβαλλοντικές συνθήκες επηρεάζουν σηµαντικά και το στάδιο οντογένεσης των 

καρποφοριών. Το φως αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την µετάβαση του µύκητα από 
την φάση της βλαστικής ανάπτυξης στην φάση σχηµατισµού των καταβολών των καρποφοριών. 
Μήκη κύµατος που βρίσκονται κοντά στην κυανή περιοχή του φάσµατος, ασκούν πιο ευνοϊκή 
επίδραση στην εµφάνιση και ανάπτυξη των καρποφοριών (Zadrazil, 1978). 
Η σχετική υγρασία της ατµόσφαιρας κατά την διάρκεια του αποικισµού παραµένει γύρω στο 

60%, ενώ όταν διαµορφώνονται οι καταβολές απαιτείται ρύθµιση της σχεδόν σε επίπεδα κορεσµού. 

3.5. Στοιχεία οικογένειας Ganodermataceae 
Η ταξινόµηση είναι τάξη Aphyllophorales, Ganodermataceae. Η τάξη Aphyllophorales είναι 

µια µεγάλη τάξη µε εξίσου µεγάλη ετερογένεια. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι µονοφυλετική, ενώ 
µια νέα πλήρης συστηµατική κατάταξη δεν έχει γίνει ακόµη. Οι µοριακοί χαρακτήρες είναι 
χρήσιµοι για την περιγραφή των µονοφυλετικών οµάδων και είναι το κλειδί προσδιορισµού των 
προγονικών-κληρονοµικών µεταβιβάσεων και αλληλεπιδράσεων. Για παράδειγµα, στην µελέτη 
του γένους Lentinula, οι Hibbert & Vilgalys (1993) χρησιµοποίησαν µεγάλη υποµονάδα rDNA 
ανάλυση αλληλουχίας για να υποστηρίξουν την υπόθεση ότι το γένος δεν είναι µονοφυλετικό. 
Περιλαµβάνει είδη που έχουν δυσδιάκριτα βασιδιοσπόρια και συχνά µια επιφάνεια πίλου που 
φαίνεται «βερνικωµένη» στιλπνή. Τα βασιδιοσπόρια είναι ωοειδούς σχήµατος, συνήθως 
περικοπτόµενα στο ένα άκρο, φαιού-χρυσόχρου χρώµατος. Τα δύο τοιχώµατα του σπορίου 
διαχωρίζονται από στήλες και η επιφάνεια του σορίου εµφανίζεται διάστικτη (Mims & Seabury, 
1989). Εντούτοις η κατανοµή της οικογένειας µπορεί να γίνει στη βάση ενός απλού σπορίου, όλα 
τα είδη επίσης έχουν ένα trimitic σύστηµα έχουν υφών και σύνδεσµο συνδέσεων στην 
γενεσιουργό υφή. Οι Dill & Kraepelin (1986) ανέφεραν ότι ένα είδος του Ganoderma αποδοµεί 
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πολλά είδη ξύλου, έτσι, αποµακρύνεται το 99% της λιγνίνης .O βιολογικός κύκλος των Lentinula 
και Ganoderma είναι ο ίδιος όπως του γένους Pleurotus που περιγράφηκε παραπάνω. 
Η χαµηλή περιεκτικότητα του ξύλου σε άζωτο και οι χαµηλές θερµοκρασίες πιστεύεται ότι 

συνεισφέρουν στην επαγωγή αποδόµησης της λιγνίνης. Το γένος Ganoderma είναι κοινό σε 
εύκρατα κλίµατα (Adaskaveg & Gilberston, 1987). Καλλιεργητικές µελέτες έδειξαν ότι 
παλαιότερες περιγραφές βασισµένες στην δοµή του βασιδιοκαρπίου δεν είναι βάσιµες. Μια 
ενδιαφέρουσα αναφορά του Nuss (1982) πρότεινε ότι ο G. lucidum µπορεί να παράγει δύο τύπους 
βασιδιοσπορίων. Ο ένας τύπος διασκορπίζεται στον αέρα και βλαστάνει αµέσως σε άγαρ χωρίς 
ιδιαίτερη µεταχείριση. 
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4. ΑΠΟΤΟΞΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ 
ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΒΑΣΙ∆ΙΟΜΥΚΗΤΩΝ 

4.1. Εισαγωγή 
Η ανεξέλεγκτη απόρριψη οργανικών αποβλήτων στο περιβάλλον αποτελεί ένα από τα 

µεγαλύτερα προβλήµατα της εποχής µας. Έχει αναγνωριστεί ότι η βιοαποικοδόµηση 
(biodegradation), η µικροβιακή δηλαδή µετατροπή των αποβλήτων αποτελεί µια µοναδικά φιλική 
στο περιβάλλον, αλλά και οικονοµικά συµφέρουσα µέθοδο για την αποµάκρυνσή τους. Η 
βιοεξυγίανση (bioremediation), δηλαδή η ελεγχόµενη βιοαποικοδόµηση για την αποµάκρυνση 
των τοξικών χηµικών από το περιβάλλον χρησιµοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια. 
Τα λιγνοκυτταρινούχα υπολείµµατα και παραπροϊόντα που προέρχονται από γεωργικές 

δραστηριότητες, από µονάδες επεξεργασίας και παραγωγής τροφίµων και από χηµικές 
βιοµηχανίες αποτελούν µια σηµαντική περιβαλλοντική απειλή για εδαφικούς και υδάτινους 
αποδέκτες. Κύρια συστατικά των ρυπαντών που περιέχονται σε αυτά τα υλικά είναι φαινολικές 
ενώσεις (όπως πολυαρωµατικοί υδρογονάνθρακες και πολυχλωριωµενα δι-φαινύλια), οι οποίες 
και θεωρούνται υπεύθυνες για τις δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. Σχετικά πρόσφατα, 
άρχισαν να χρησιµοποιούνται ευρέως σε περιβαλλοντικές και βιοτεχνολογικές εφαρµογές είδη 
βασιδιοµυκήτων που προκαλούν λευκές σήψεις ("white-rot fungi"). Η συγκεκριµένη κατηγορία 
µικροοργανισµών διαθέτει έναν ιδιαίτερα αποδοτικό µηχανισµό αποδόµησης των λιγνοκυτταρι-
νούχων ενώσεων. Ειδικά όσον αφορά τη βιοµετατροπή παραγώγων της λιγνίνης, το ενζυµικό 
σύστηµα των µυκήτων αυτών είναι κατά βάση οξειδωτικό και µη εξειδικευµένο και περιλαµβάνει 
ένζυµα όπως η λιγνινάση, η υπεροξειδάση του µαγγανίου και η λακκάση. Ως υποστρώµατα 
χρησιµοποιούν φαινολικές ουσίες, τις οποίες αποπολυµερίζουν διασπώντας τους αρωµατικούς 
δακτυλίους (οξείδωση πολυκυκυκλικών αρωµατικών ενώσεων σε απλούστερες, κυρίως 
βενζυλικές αλκοόλες, αλδεΰδες και κινόνες) και οδηγώντας της τελικά στην ανοργανοποίησή 
τους.  
Οι µύκητες λευκής σήψης έχουν χρησηµοποιηθεί µέχρι τώρα µε επιτυχία για να αποδοµήσουν 

χλωριωµένα απόβλητα χαρτοβιοµηχανίας και βιοµηχανιών λεύκανσης, πολυχλωριωµένα 
φαινολικά, πολυκυκλικούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες, πολυχλωριωµένες διβενζοδιοξίνες, 
χλωριωµένα διφαινύλια, χλωριωµένες διβενζοκινόνες, απόβλητα παραγωγής ΤΝΤ (2,4,6 
τρινιτροτο-λουενιο), ΡΑΗ (πενταχλωροφαινόλη) από βυρσοδεψίες, DDT, lindane, benomyl, DDT, 
να προκαλέσουν αποθείωση παραγώγων άνθρακα και πετρελαίου κ.λπ. Στον Πίνακα Π1-5 (Βλ. 
Παρ. 1), παρουσιάζονται µερικά από τα συστατικά που µπορούν να αποδοµηθούν µε 
λιγνινολυτικούς µύκητες, ενώ η έρευνα συνεχίζεται. 
Το είδος Phanerochaete chrysosporium έχει αποδειχθεί ως ιδιαίτερα αποτελεσµατικό στην 

αποδόµηση ξενοβιοτικών ουσιών επειδή παράγει ένα µεγάλο εύρος µη εξειδικευµένων 
υπεροξειδασών/λιγνινασών οι οποίες επιδρούν πάνω σε οργανικά µόρια διαφορετικά της λιγνίνης. 
∆ιαθέτει δύο οµάδες εξωκυτταρικών υπεροξειδασών (οι οποίες απαιτούν για τη δράση τους την 
ύπαρξη Η2Ο2) την υπεροξειδάση της λιγνίνης (LiP), την εξαρτώµενη από το Μη υπεροξειδάση 
(ΜηΡ) και µια σειρά άλλων ενζύµων που καταλύουν το σχηµατισµό Η2O2. Τα ένζυµα αυτά 
δραστηριοποιούνται κάτω από συνθήκες στέρησης αζώτου ή φωσφόρου και βιοαποδοµούν µε µη 
εξειδικευµένο τρόπο µια πληθώρα αρωµατικών ουσιών. 
Αντίθετα στους µύκητες Pleurotus δεν υπάρχουν οι ενδείξεις για την ύπαρξη των δύο αυτών 

βασικών ενζύµων αλλά βρέθηκαν η οξειδάση της βερατρυλαλκοόλης, η οξειδάση της 
πολυφαινόλης και η λακκάση, ενώ η λειτουργία του συστήµατος λιγνινόλυσης επάγεται από την 
συγκέντρωση των λιγνοκυτταρινούχων υλικών στο µέσο ανάπτυξης (Cancel et al., 1993). 
Άλλα είδη βασιδιοµυκήτων έχουν επίσης χρησιµοποιηθεί για την βιοεπεξεργασία αποβλήτων: 

µύκητες του γένους Trametes στην αποδόµηση υπολειµµάτων χαρτοβιοµηχανίας, το υπόστρωµα 
από τον Lentinula edodes αποδείχθηκε ότι µπορεί να αποµακρύνει πενταχλωροφαινόλες από 
έδαφος στο οποίο είχαν αποτεθεί, ενώ διχλωροανιλίνες, dieldrin, phenanthrene 
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ανοργανοποιήθηκαν από τους Chrysosporium lignorum, Trametes versicolor, Stereum hirsutum. 
Ιδιαίτερη σηµαντική υπήρξε η ανακοίνωση-κοινοποίηση µεθόδου που περιγράφει τη χρήση 
αχύρου εµβολιασµένου µε µύκητες λευκής σήψης για την αποδόµηση ρυπαντών του εδάφους: π.χ. 
έδαφος που έχει επιβαρυνθεί µε απόβλητα βυρσοδεψίας επεξεργάστηκε µε σκεύασµα του µύκητα 
Trametes versicolor, µε αποτέλεσµα την αποµάκρυνση του 25% των πολυκυκλικών αρωµατικών 
ενώσεων, ενώ το 75% από κάθε µια από τις επτά πιο τοξικές ουσίες διασπάστηκε. Οµοίως έχει 
βρεθεί να συµπεριφέρονται µύκητες των γενών Polyporus, Pleurotus, και Hypholoma.  

4.2. Οξειδωτικοί Μηχανισµοί Λιγνινολυτικών Ενζύµων κατά την Αποδόµηση Ρυπαντών 
του Περιβάλλοντος 

4.2.1. Γενικά 
Μετά την ανακάλυψη των λιγνινολυτικών ενζύµων των µυκήτων λευκής σήψης από τους 

Tien & Kirk (1983); Glenn & Gorld (1985); Bumpus et al. (1985), προτάθηκε ότι η µη ειδική 
ενεργότητα και οι συσχετιζόµενοι µύκητες θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την 
βιοεξυγίανση. Χρονολογικά όµως η πρώτη δηµοσίευση για τις δυνατότητες αποδόµησης 
ρυπαντών έγινε από τους Kirk & Chang (1981). Οι µύκητες λευκής σήψης έχουν ένα µοναδικό 
λιγνινολυτικό σύστηµα, το οποίο είναι κατάλληλο για ελαχιστοποίηση όχι µόνο της λιγνίνης που 
προέρχεται από το ξύλο αλλά και από διάφορους άλλους σχετικούς µε την λιγνίνη ρυπαντές. 
Ξέχωρα από την απουσία της εξειδίκευσης, το λιγνινολυτικό σύστηµα µερικών µυκήτων λευκής 
σήψης δεν επάγεται ούτε από την λιγνίνη ούτε από αλλά σχετικά συστατικά (Cancel et al., 1993). 
Αυτό επιτρέπει την αποδόµηση ρυπαντών σε σχετικά χαµηλές συγκεντρώσεις. Η κατανοµή των 
εξωκυτταρικών ενζύµων που εµπλέκονται στην αποδόµηση της λιγνίνης σε µερικά είδη µυκήτων 
λευκής σήψης παρουσιάζεται στον Πίνακα Π1-6 (Βλ. Παρ. 1). Μερικοί µύκητες προφανώς έχουν και 
τους δυο τύπους ενζύµων, ενώ άλλοι έχουν τον ένα η τον άλλο τύπο. Στα περισσότερα είδη 
µυκήτων οι υπεροξειδάσες και οι λακκάσες εκφράζονται όπως πολλά ισοένζυµα (Johanson & 
Nyman, 1993; Leisola et al., 1987; Thurstan, 1994; Munoz et al., 1997).  
Αυτές οι συγκεντρώσεις είναι δυνατόν να είναι χαµηλότερες από εκείνες που απαιτούνται για 

επαγωγή της σύνθεσης των ενζύµων αποδόµησης από άλλους οργανισµούς.Τα λιγνινολυτικά 
ένζυµα είναι εξωκυτταρικά, παράγονται από τους µύκητες αρχίζοντας την οξείδωση των 
υποστρωµάτων στο εξωκυτταρικό περιβάλλον των κύτταρων τους. Επειδή η λιγνίνη αποδοµείται 
µέσω µια µη ειδικής ριζών βασισµένη οξείδωση (Kirk & Farcell, 1987), οι µύκητες αποδόµησης 
της λιγνίνης είναι ικανοί για αποδόµηση ενός µίγµατος διαφόρων ρυπαντών (Barr & Aust, 1994). 
Αυτό το χαρακτηριστικό είναι το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα από την χρήση των µυκήτων λευκής 
σήψης για βιοεξυγίανση Στον Πίνακα Π1-7 (Βλ. Παρ. 1), παρουσιάζονται τα οξειδωτικά ένζυµα-
φαινολοξειδάσες και οι ενδεχόµενες (δυνατές) εφαρµογές τους στην διαχείριση υγρών αποβλήτων 
Σύµφωνα µε την γενικά αποδεκτή θεωρία, η αρχική προσέγγιση των αρωµατικών ρυπαντών 

έγινε µε εξωκυτταρικά λιγνινολυτικά ένζυµα (Hammel, 1992; 1995). Ένζυµα όπως η λιγνινάση 
(ligninase), η υπεροξειδάση του µαγγανίου (manganese peroxidase) και η λακκάση (laccase) 
µπορούν να χαρακτηρισθούν ως φαινολοξειδάσες. Και οι δυο τύποι των λιγνινολυτικών ενζύµων 
είναι γλυκοζυλιωµένα, που πιθανά να αυξάνει την σταθερότητα τους (Nie et al., 1999). Μερικοί 
µύκητες προφανώς έχουν και τους δυο τύπους ενζύµων, ενώ άλλοι έχουν τον ένα η τον άλλο τύπο. 
Στα περισσότερα είδη µυκήτων οι υπεροξειδάσες και οι λακκάσες εκφράζονται όπως πολλά 
ισοένζυµα (Johanson & Nyman, 1993; Leisola et al., 1987; Thurstan, 1994; Munoz et al., 1997).  
Τα λιγνινολυτικά ένζυµα επιτελούν µια οξείδωση ενός ηλεκτρονίου, εκ του γεγονότος της 

δηµιουργίας ριζών κατιόντων των ρυπαντών. Οι ρίζες κατιόντων µπορούν να υποβληθούν σε 
αυθόρµητες χηµικές αντιδράσεις, όπως ο δεσµός C-C ή η υδροξυλίωση καταλήγοντας σε 
περισσότερα υδρόφιλα προϊόντα (Hammell, 1995). Αυτά τα προϊόντα προσλαµβάνονται από τα 
κύτταρα των µυκήτων και επαναµεταβολίζονται µε την παρουσία µιας κατάλληλης πηγής 
άνθρακα σε CO2 (Hammel et al., 1991). Αυτή είναι ακόµη µια σύνθετη διαδικασία οξείδωσης, 
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αναγωγής, µεθυλίωσης και υδροξυλίωσης. Η αντίδραση των εξωκυτταρικών λιγνινολυτικών 
ενζύµων είναι αρκετά περίπλοκη, εµπλέκοντας πολυάριθµους χαµηλού µοριακού βάρους συν-
παράγοντες που πιθανά να χρησιµεύουν ως µεσολαβητές οξείδωσης. 
Τα λιγνινολυτικά ένζυµα συχνά παράγονται ως οικογένειες των ισοενζύµων µε ισοηλεκτρικά 

σηµεία που διαφέρουν ανάλογα µε την σύνθεση του υποστρώµατος ανάπτυξης. Μολονότι τα 
οξειδοαναγωγικά δυναµικά των αντίστοιχων ισοενζύµων LiP, MnP και λακκάσης διαφέρουν λίγο, 
υποτίθεται ότι η δράση µέσω χηµικών διαµεσολαβητών είναι έξω από την αρχική διαφορά τους. 
Εντούτοις αν και ο ακριβής ρόλος των LiPs, MnPs και λακκάσης είναι ακόµη ένα θέµα για 
συζήτηση, η εµπλοκή τους στην λιγνινόλυση αποδεικνύεται από αλληλεξαρτήσεις που βρέθηκαν 
µεταξύ της παραγωγής των ενζύµων και εξέλιξης ενός σηµασµένου CO2 από ένα ραδιενεργό 
υπόστρωµα. Επίσης, τα προϊόντα που αποκτώνται in vitro χρησιµοποιώντας µοντέλο λιγνίνης 
συστατικά είναι όµοια µε εκείνα που ταυτοποιήθηκαν σε υγρές καλλιέργειες. Η πιθανή συµµετοχή 
των διαµεσολαβητών στην λιγνινόλυση έχει εξετασθεί από τότε που ήταν προφανές ότι τα µεγάλα 
ένζυµα δεν µπορούν να εισχωρήσουν µέσω του κυτταρικού τοιχώµατος του ξύλου. Η LiP ήταν 
αρχικά που ανακαλύφθηκε χρησιµοποιώντας τον φυσικό µεταβολίτη veratryl alcohol (3,4-
dimethoxybenzyl alcohol) ως υπόστρωµα µοντέλο. Αργότερα, µερικοί ερευνητές πρότειναν η ρίζα 
κατιόντος της veratryl alcohol δρα ως διαµεσολαβητής. Μολονότι υπήρξε αρχικά κάποια 
ασυµφωνία, πολλές ερευνητικές οµάδες επιβεβαίωσαν αργότερα ότι αυτή η υπόθεση ήταν 
σωστή.Παραπέρα, πειράµατα in vitro µε καθαρισµένη LiP έδειξαν ότι η συνθετική λιγνίνη ήταν 
αχρησιµοποίητη από το ένζυµο αν αυτός ο µεταβολίτης δεν επροστίθετο στο µείγµα αντίδρασης. 
Η διαµεσολάβηση σε καταλυόµενες αντιδράσεις από την MnP είναι περισσότερο προφανής, 
εφόσον αυτό το ένζυµο έχει µια πολύ µεγάλη περιορισµένη ικανότητα να οξειδώνει άµεσα 
αρωµατικά συστατικά. Το αρχικό του υπόστρωµα είναι το Mn, το οποίο είναι ευρέως παρών στο 
ξύλο. Τελευταία, έχει παρατηρηθεί ότι η διαµεσολάβηση µε Mn(II) µε εστέρες των ακόρεστων 
λιπαρών οξέων επιτρέπει στην MnP να οξειδώνει µη φαινολικά υποστρώµατα µε αφαίρεση ενός 
ηλεκτρονίου µέσω benzylic hydrogen (Bao et al., 1994). Όπως έχει αναφερθεί, η λακκάση 
οξειδώνει τις φαινόλες άµεσα. Το χαµηλό οξειδοαναγωγικό δυναµικό αυτού του ενζύµου 
δυσχεραίνει την άµεση δράση του σε µη φαινολικά. Εντούτοις µε την παρουσία των κατάλληλων 
υποστρωµάτων µπορεί να δράσει καλά πάνω σ� αυτά, όπως και στους πολυκυκλικούς 
αρωµατικούς υδρογονάθρακες. Οι διαµεσολαβητές της λακκάσης µπορεί να είναι εµπορικά 
διαθέσιµα συστατικά ή µεταβολίτες µυκήτων (Eggert et al., 1996). 

4.2.2. Οξείδωση περιβαλλοντικών ρυπαντών από υπεροξειδάσες (MnP και Lip) 
Οι λιγνινολυτικές υπεροξειδάσες έχουν ένα τυπικό ενζυµικό κύκλο, ο οποίος είναι 

χαρακτηριστικός έναντι των άλλων υπεροξειδασών (Tien & Kirk, 1984; Wariishi et al., 1988). Το 
φυσικό σιδηροφόρο ένζυµο οξειδώνεται αρχικά µε Η2Ο2, δηµιουργώντας µια δυο-ηλεκτρονίων 
κατάσταση οξείδωσης του ενζύµου (συστατικό Ι). Κατά την διάρκεια της οξείδωσης του ενζύµου 
µέσω του H2O2, ένα ηλεκτρόνιο αποσπάται από τον Fe3+ και ένα από τον δεσµό της πορφυρίνης, 
παράγοντας Fe4+ και ρίζα κατιόντος πορφυρίνης, αντίστοιχα. Το συστατικό Ι ανάγεται σε δυο 
σταδία µέσω του ενδιάµεσου Fe4+ (συστατικό ΙΙ) µε την παρουσία των κατάλληλων αναγωγικών 
υποστρωµάτων (Σχήµα 4-1). 
Οι πρώτες δυο αντιδράσεις (ένζυµο µε H2O2 και συστατικό Ι µε τα αναγωγικά υποστρώµατα) 

είναι γρήγορες ενώ η αντίδραση του συστατικού ΙΙ είναι τυπικά 10 φορές τάξης µεγέθους 
βραδύτερη (Andrawis et al., 1988; Kuan et al., 1993; Kodari & Tien, 1994; Whitwarm et al., 
1997). Η αντίδραση του συστατικού ΙΙ των LP και MnP τυπικά δείχνουν µια υπερβολική 
εξάρτηση πάνω στην συγκέντρωση του υποστρώµατος. Αυτό είναι αποτέλεσµα ενός γρήγορου 
αρχικού βήµατος δεσίµατος ισορροπίας του υποστρώµατος πριν την µεταφορά του ηλεκτρονίου. 
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Σιδηροφόρο ένζυµο + Η2Ο2                Συστατικό Ι + Η2Ο       (1) 
 
Συστατικό Ι + RH             Συστατικό ΙI + R•             (2*)
 
Συστατικό ΙI + RH             Σιδηροφόρο ένζυµο + R•  + Η2Ο      (3) 
 
Συστατικό ΙI + RH              Συστατικό ΙI - - - RH          Σιδηροφόρο ένζυµο + R•  + Η2Ο  (4) 
 
Συστατικό ΙI + Η2Ο2            Συστατικό ΙII        (5) 

 
* RH είναι το αναγωγικό υπόστρωµα, R•  είναι το αναγωγικό υπόστρωµα µετά την οξείδωση 1 ηλεκτρονίου 

k1 

k3 

Kd k3

k2

 
Σχήµα 4-1. Αναγωγή συστατικού Ι σε δυο σταδία µέσω του ενδιάµεσου Fe4+ (συστατικό ΙΙ) µε την 

παρουσία των κατάλληλων αναγωγικών υποστρωµάτων. 

Μια άλλη αντίδραση συµβαίνει µε την παρουσία περίσσειας H2O2 και/ή ενός µη 
αποτελεσµατικού αναγωγικού υποστρώµατος. Το συστατικό ΙΙ αντιδρά µε το H2O2 καταλήγοντας 
σε ένα λιγότερο ενεργό τύπο υπεροξειδασών το συστατικό ΙΙΙ (Cai & Tien, 1992). 
Η οξείδωση της βερατρυλ-αλκοόλης (3,4-διµέθοξυβενζυλ-αλκοόλη) σε βερατραλδεύδη, από 

το υπεροξείδιο του υδρογόνου, αποτελεί µια από τις βασικότερες µεθόδους ανίχνευσης της LiP, σε 
διάφορες καλλιέργειες µυκήτων (Kirk et al., 1990). 
Η LiP έχει την ικανότητα να οξειδώνει µεθοξυλιωµένους αρωµατικούς δακτυλίους χωρίς µια 

ελεύθερη φαινολική οµάδα (Σχήµα 4-2), παράγοντας ρίζες κατιόντος που µπορούν να αντιδράσουν 
στην συνέχεια µέσω µιας ποικιλίας µεταβολικών µονοπατιών, συµπεριλαµβανοµέ-νων την Cα-Cβ 
διάσπαση, το άνοιγµα του δακτυλίου, την διµεθυλίωση και τον διµερισµό της φαινόλης.  

 
Σχήµα 4-2. Η κατιόν ρίζα διασπά το 1,4-dimetoxibenzene, στην αντίδραση µε H2O2 παράγοντας 

µεθανόλη και methanol and benzenequinona. 

Με βάση τον µηχανισµό των οξειδωτικών αντιδράσεων, οι λιγνινάσες (LiPs) οδηγούν στον 
αποπολυµερισµό των λιγνινοκυτταρινούχων υποστρωµάτων, µε ενδιάµεσο στάδιο την δηµιουργία 
ελευθέρων ριζών, που αντιδρούν σε µία σειρά µετενζυµικών αντιδράσεων. Όπως παρουσιάζεται 
στο Σχήµα 4-3, η LiP επιδρά στην διάσπαση του δεσµού (α-β), που αποτελεί την κύρια διαδικασία 
λιγνινόλυσης σε πολλούς µύκητες λευκής σήψης (Kirk and Farrell, 1987). 
Ωστόσο ένα πρόβληµα που παραµένει άλυτο, στην υπόθεση ότι η LiP καταλύει την 

λιγνινόλλυση, είναι το µέγεθος του ενζύµου, που είναι πολύ µεγάλο για να µπορεί να διεισδύει 
στους πόρους του ξύλου (Srebotnik et al., 1988). Εάν λοιπόν το ένζυµο αρχίζει άµεσα την 
λιγνινόλυση, θα πρέπει να δρα στην επιφάνεια του δευτερεύοντος κυτταρικού τοιχώµατος. Αυτή η 
δράση έχει διαπιστωθεί για ορισµένα είδη µυκήτων ενώ από παρατηρήσεις που έχουν γίνει σε 
ηλεκτρονικό µικροσκόπιο, υποδεικνύεται ότι οι µύκητες λευκής σήψης µπορούν επίσης να 
«µετακινούν» την λιγνίνη από το εσωτερικό του κυτταρικού τοιχώµατος, πριν την αποδοµήσουν 
αρκετά, έτσι ώστε τα ένζυµα να µπορούν να διεισδύσουν. 
Βέβαια υπάρχει και µια υπόθεση για έµµεση δράση της LiP, η οποία παρακάµπτει το 

πρόβληµα της διείσδυσης. Αυτό συµβαίνει, οξειδώνοντας µικρού µοριακού βάρους υποστρώµατα 
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Σχήµα 4-3. (α) ∆ιάσπαση του εσωτερικού µη φαινολικού arylglycerol-β-aryl ether από την LiP, (β) 

∆ιάσπαση του ακραίου φαινολικού arylglycerol- β-aryl ether από την MnP. 

που µπορούν να διεισδύσουν στο λιγνινοκυτταρικό υλικό και να δράσουν τα ίδια ως οξειδωτές, σε 
απόσταση από το ένζυµο (Harvey et al., 1986), αν και ακόµη δεν έχουν ταυτοποιηθεί ενώσεις που 
να παίζουν τέτοιο ρόλο. 
Άξιο επισήµανσης, είναι ότι η LiP παραµένει το µόνο γνωστό οξειδωτικό µέσο των µυκήτων, 

που µπορεί να µιµηθεί «in vitro» την αντίδραση διάσπασης του δεσµού Ca-Cβ. Η αντίδραση αυτή 
αποτελεί και το χαρακτηριστικό της λιγνινόλυσης από τον µύκητα Phanerochaete chrysosporium. 
Έτσι λοιπόν, η LiP µπορεί να θεωρηθεί ως πολύ σηµαντικός παράγοντας στην διεργασία της 
λιγνινόλυσης, που όµως δρα σε συµφωνία µε άλλους µικρότερους «οξειδωτές», να διεισδύσουν 
και να διανοίξουν το κυτταρικό τοίχωµα. 

H MnP είναι µοναδική ανάµεσα στις υπεροξειδάσες επειδή είναι η µόνη που προτιµά το 
αναγωγικό της υπόστρωµα να συνδέεται µε το Mn (II) (Glenn et al., 1986; Kuan et al., 1993). Το 
συστατικό Ι της MnP είναι επίσης ικανό να οξειδώνει διάφορες φαινόλες (π.χ. guiacol, 2,6-
dimethoxyphenol), αλλά µε πολύ µικρότερη αποτελεσµατικότητα από Mn (II) (Whitwam et al., 
1997). Η αναγωγή του συστατικού ΙΙ απαιτεί αποκλειστικά το Mn (II) ως υπόστρωµα. Κατά την 
διάρκεια ενός κύκλου ενζύµου, δύο Mn(II) οξειδώνονται σε Mn(III). Το Mn(III) χηλώνεται από 
οργανικά οξέα όπως το οξαλικό, µεταβολίτης που παράγεται από τους µύκητες λευκής σήψης 
(Kuam & Tien, 1993). Το σύµπλοκο Mn (III)-οξαλικό είναι αρκετά σταθερό και είναι ικανό να 
οξειδώνει διάφορα φαινολικά συστατικά που έχουν χαµηλότερο δυναµικό οξειδοαναγωγής από το 
σύµπλοκο Mn(II)-οξαλικό (Hammel, 1992; Banci et al., 1999). 
Οι υπεροξειδάσες του µαγγανίου (MnPs), είναι από τα ένζυµα που ανήκουν στην οµάδα των 

υπεροξειδασών και παράγεται από τους µύκητες λευκής σήψης. Είναι οι καταλύτες, από τη δράση 
των οποίων µπορεί να παρέχονται τα µικρού µοριακού βάρους οξειδωτικά µέσα. Ο µηχανισµός 
της οξείδωσης που ακολουθούν παρουσιάζεται στα Σχήµατα 4-3β και Σχήµα 4-4. 
Σταθερής και προσωρινής κατάστασης κινητικές παράµετροι για την MnP από τον µύκητα 

Phanerochaete chrysosporium παρουσιάζονται στον Πίνακα Π1-8 (Βλ. Παρ.1).  
Τελευταίες µελέτες έχουν δείξει ότι η MnP πιθανόν να έχει ένα ευρύτερο εύρος υποστρώµατος. 

Το ένζυµο οξειδώνει µη φαινολικά λιγνίνης συστατικά και PAH µε οξειδοαναγωγικά δυναµικά 
ανώτερα του Mn(III)-οξαλικού συµπλόκου. Η MnP του Nematoloma fravardii οξειδώνει 
ανθρακένιο, πυρένιο, βενζο(α)νθρακένιο, βενζο(α)πυρένιο όταν γλουταθειόνη (GSH) στο µείγµα 
αντίδρασης (Sark et al., 1997). Έχει προταθεί ο σχηµατισµός θειϊκών ριζών κατά την οξείδωση τους  
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Σχήµα 4-4. Ο µηχανισµός της MnPeroxidase. 

(McEldoon & Dordick, 1991; Sack et al., 1997). Η γλουταθειόνη είναι σηµαντικό πεπτίδιο, 
συστατικό των ευκαρυωτικών κυττάρων που συµµετέχει στην προστασία των κυττάρων έναντι 
ενεργών ειδών οξυγόνου και ελεύθερων ριζών. 
Η σηµασία της GSH στην εξωκυτταρική οξείδωση είναι συζητήσιµη, εντούτοις είναι 

ενδεχόµενο ότι άλλα θειο-συστατικά πιθανόν να έχουν ένα ρόλο στην MnP-εξαρτώµενη οξείδωση 
των αρωµατικών συστατικών. Εναλλακτικά µη φαινολικά συστατικά λιγνίνης και PAH 
(ανθρακένιο, βενζο(α)πυρένιο) αποδοµήθηκαν µε την παρουσία µη κορεσµένων λιπαρών οξέων 
(τύπου Tween 80), MnP και Mn(II) (Moen & Hammel, 1994; Kapich et al., 1999). Οι 
συγκεκριµένοι ερευνητές δέχθηκαν ότι η υπεροξείδωση του λιπιδίου εµπλέκεται στον µηχανισµό. 
Η µελέτη των Kapich et al. (1999) δίδει µια άλλη αιτιολόγηση. Προτείνουν ότι ένα από τα 

πλεονεκτήµατα της χρήσης επιφανειοδραστικών, όπως το Tween-20 είναι η απόκτηση µιας 
καλύτερης διάλυσης των πολύ υδρόφοβων υποστρωµάτων. Επιπλέον, οι lipid-peroxyl ρίζες που 
«γεννώνται» από µια λιποξυγενάση, δεν είναι επαρκείς να οξειδώνουν λιγνίνη και συστατικά 
µοντέλου λιγνίνης. Από την άλλη πλευρά, άλλη απόδειξη υποστηρίζει ότι την εµπλοκή της 
υπεροξείδωσης του λιπιδίου κατά την οξείδωση αυτών των συστατικών στην ίδια µελέτη. Ο ρόλος 
και ο µηχανισµός τέτοιων πρόσθετων (Tween 80, ελαϊκό οξύ) στην κατάλυση της MnP δεν είναι 
ακόµη ξεκάθαρος. 
Το εύρος των αναγωγικών υποστρωµάτων που χρησιµοποιούνται από την LiP είναι αρκετά 

διαφορετικά από εκείνα της MnP. Το εάν ένα συστατικό είναι ένα υπόστρωµα για αυτό το ένζυµο, 
φαίνεται να προσδιορίζεται από δύο παράγοντες: τον τύπο του µορίου και το δυναµικό 
οξειδοαναγωγής του. Η γνώση γύρω από τον τύπο των συστατικών που η LiP µπορεί να 
οξειδώσει είναι πολύ περιορισµένη και οφείλεται σε δύο γεγονότα. Οι θέσεις πρόσδεσης, των 
αναγώµενων υποστρωµάτων στην LiP δεν έχουν εδραιωθεί τόσο µακρυά. Κατά δεύτερο λόγο 
είναι πολύ δύσκολος ο καθορισµός των ενζυµικών κινητικών παραµέτρων µε µεγάλα µόρια όπως 
της λιγνίνης, που είναι λίγο ή καθόλου διαλυτά στο νερό. Η λιγνίνη περοξειδάση έχει υψηλότερο 
δυναµικό οξειδοαναγωγής από άλλες περοξειδάσες, έτσι την καθιστά ένα πολύ καλό οξειδωτικό 
των PAH. Εντούτοις όχι όλες οι PAHs µπορούν να αποδοµηθούν από την LiP. PAHs που έχουν 
δυναµικό οξειδοαναγωγής 7,7eV ή υψηλότερο δεν µπορούν να οξειδωθούν απ� αυτήν (Hammel, 
1995). Επιπλέον η οξειδωτική ικανότητα του συστατικού Ι διαφέρει από εκείνη του ΙΙ. Η 
προσθήκη ενός δεύτερου υποστρώµατος µπορεί να προάγει την οξείδωση του πρώτου, 
περισσότερο δύστροπου υποστρώµατος, συνεισφέροντας ως αναγωγικό για το συστατικό ΙΙ. Οι 
Koduri & Tien (1994) ήταν οι πρώτοι που παρατήρησαν αυτό, το οποίο εξηγεί τον ρόλο αυτών 
των δεύτερων υποστρωµάτων. Ένα τέτοιο καλό δευτερογενές υπόστρωµα είναι η veratryl alcohol. 
Οι µύκητες λευκής σήψης παράγουν ένα δευτερογενή µεταβολίτη veratryl alcohol (3,4-
dimethoxybenzyl alcohol). Ο ρόλος του στην αποδόµηση της λιγνίνης δεν είναι καθορισµένος. 
Όµως η veratryl alcohol είναι ένα ιδανικό αναγωγικό υπόστρωµα για το συστατικό Ι καθώς και για 
το συστατικό ΙΙ (Koduri & Tien, 1994). Η προσθήκη veratryl alcohol παρακινεί την οξείδωση 
πολλών διαφορετικών υποστρωµάτων, όπως η λιγνίνη, αρωµατικές χρωστικές ουσίες, 
πενταχλωροφαινόλη και βενζο(α)πυρένιο (Hammel & Moen, 1991; Koduri & Tien, 1994; 1995; 
Chung & Aust, 1995). Οι Ηarvery et al. (1986) εισηγήθηκαν ότι η veratryl alcohol παίζει τον ρόλο 
του διαµεσολαβητή στο λιγνινολυτικό σύστηµα. Η διαµεσολάβηση της veratryl alcohol στην 
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οξείδωση διαφόρων συστατικών έχει πράγµατι επιβεβαιωθεί από κινητικές ενζυµικές µελέτες. 
Η LiP επίσης οξειδώνει την anisyl alcohol, η οποία έχει υψηλότερο οξειδοαναγωγικό 

δυναµικό από την veratryl alcohol. Όταν η veratryl alcohol προστίθεται στο σύστηµα ο 
σχηµατισµός anisal-dehyde είναι γρηγορότερος. Οι Koduri & Tien (1994) απέδειξαν ότι η 
διεγερτική επίδραση της veratryl alcohol σ� αυτή την περίπτωση δεν οφειλόταν στην 
διαµεσολάβηση. Πειράµατα κινητικής προσωρινής κατάστασης έδειξαν ότι η anisyl alcohol είναι 
ένα καλό σχετικά υπόστρωµα για το συστατικό Ι αλλά δεν οξειδώνεται από το συστατικό ΙΙ. Η 
veratryl alcohol µπορεί να αντιδρά µε την LiP συστατικό ΙΙ. Εποµένως, µικρές ποσότητες της 
προσλαµβάνουν το κόλληµα του ενζύµου, στο στάδιο οξείδωσης του συστατικού ΙΙ. 
Μολονότι οι φαινόλες είναι καλά υποστρώµατα για τα LiP, συστατικά Ι και ΙΙ, η προσθήκη 

της veratryl alcohol αυξάνει την οξείδωση των φαινολικών συστατικών. Εκτός του ρόλου της 
veratryl alcohol ως διαµεσολαβητή, µπορεί να είναι επίσης, χρήσιµη µε διάφορους τρόπους. Όπως 
φαίνεται στο σχήµα ένα καταλυτικό βήµα της συνολικής αντίδρασης της περοξειδάσης, πιθανά να 
εµπλέκεται στο σχηµατισµό του λιγότερου ενεργού τύπου του ενζύµου (συστατικό ΙΙΙ). Έχει 
δειχθεί ότι η παρουσία κατιοντικής ρίζας της veratryl alcohol, αλλά όχι οι φαινόλες ή οι phenoxy-
ρίζες µπορεί να µετατρέψει το συστατικό ΙΙΙ στην αρχική φυσική κατάσταση (Barr & Aust, 1994). 
Ως εκ τούτου,η veratryl alcohol µπορεί να προλάβει την LiP από απενεργοποίηση. 

4.2.3. Οξείδωση αρωµατικών ρυπαντών από λακκάσες 
Οι λακκάσες είναι γνωστό ότι καταλύουν την οξείδωση ενός µεγάλου αριθµού φαινολικών 

συστατικών και αρωµατικών αµινών (Call & Mücke, 1997). Ενώ συγκεκριµένα υποστρώµατα 
µπορούν δυνητικά να εκχωρήσουν δύο ηλεκτρόνια [π.χ. 2,2�-azino-bis-(3-ethylo-benzotriazole-6-
sulfonic acid) (ABTS)], οι λακκάσες µεταφέρουν ενός ηλεκτρονίου οξειδώσεις. Εποµένως, οι 
ρίζες που σχηµατίζονται υποβάλλονται µεταγενέστερα σε όχι ενζυµικές αντιδράσεις: 

4·RH + O2 => 4R.+2H2O 
Πολύ λίγα είναι γνωστά για τις κινητικές ιδιότητες των λακκασών των µυκήτων. Είναι ακόµη 

δύσκολο να αποκτηθούν σηµαντικές κινητικές πληροφορίες από πειράµατα κινητικής προσωρινής 
κατάστασης, όταν µαζί τα αναγωγικά και οξειδωτικά υποστρώµατα είναι παρόντα. Ιδιότητες της 
λακκάσης γενικά και της λακκάσης του µύκητα Trametes versicolor παρουσιάζονται στον Πίνακα 
Π1-9 (Βλ. Παρ. 1). Η σταθερά ταχύτητας είναι πολύ µικρότερη από την Kcat που επιτυγχάνεται 
σε σταθερής κατάστασης κινητικά πειράµατα, δείχνοντας ότι η αναγωγή του ενζύµου είναι 
ταχύτερη σε παρουσία Ο2. 
Το δυναµικό οξειδοαναγωγής των λακκασών (≅ 0,5-0,8V) δεν ευνοεί την οξείδωση µη 

φαινολικών συστατικών (Reinhammer, 1984). Όµως, µερικές τελευταίες µελέτες παρέχουν στοιχεία 
ότι οι λακκάσες είναι ικανές να οξειδώνουν συστατικά που έχουν οξειδοαναγωγικά δυναµικά 
υπεράνω του ενζύµου. Σ� αυτά τα πειράµατα ABTS, 1-hydroxy-benzotriazole (HOBT) ή 3-hydroxy-
anthramilate χρησιµοποιήθηκαν ως συν-οξειδωτικοί/διαµεσολαβητές και οξειδώθηκαν µη φαινολική 
λιγνίνη, veratryl alcohol και PAH (Burbonnais et al., 1995; Eggert et al., 1996; Collius et al., 1996; 
Majecherczyk et al., 1999). Η ενζυµική κινητική αυτών των αντιδράσεων δεν είναι ακόµη γνωστή. 
Η ABTS µπορεί να οξειδωθεί χηµικά σε δύο στάδια µέσω ABTS+ σε ABTS2+ µε αντίστοιχα 

οξειδοαναγωγικά δυναµικά 0,68 και 1,09V (Scott et al., 1993). Γι� αυτό το λόγο, η ABTS 2+ είναι 
πλέον κατάλληλη να οξειδώνει την veratryl alcohol, anisyl alcohol και benzyl alcohol από ABTS+. 

(Bournonnais et al., 1998; Majcherczyk et al., 1999). Εντούτοις ο καταλυτικός σχηµατισµός ABTS2+ 
από την λακκάση δεν έχει αποδειχθεί ακόµη. Οι Potthast et al. (1995) πρότειναν ότι συστατικά όπως 
το ABTS είναι συν-οξειδωτικά, τα οποία µπορούν να αντιδρούν µε την λακκάση για να αλλάζουν 
την κατάσταση οξείδωσης τους. Από την άλλη πλευρά οι Majcherczyk et al. (1999) πρότειναν ότι το 
ABTS δρα ως διαµεσολαβητής παρά το γεγονός ότι η αντίδραση ABTS+ κατιόν ρίζα + veratryl 
alcohol � ABTS + veratryl alcohol κατιόν ρίζα είναι θερµοδυναµικά δυσµενής. Παρέθεταν δύο 
θερµοδυναµικά παραδείγµατα δυσµενών αντιδράσεων οι οποίες µπορεί να προχωρήσουν εάν το 
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προϊόν αποµακρύνεται από την αντίδραση τόσο γρήγορα όσο παράγεται. Εναλλακτικά, βασισµένοι 
στο γεγονός ότι η οξείδωση της veratryl alcohol ήταν περισσότερο αποτελεσµατική όταν η αναλογία 
µεταξύ της και ABTS ήταν περίπου 100-500:1, οι Majcherczyk et al. (1999) πρότειναν ότι ένας 
παραπλήσιος µηχανισµός συµβαίνει όταν η αναλογία υποστρώµατος προς οξειδωτικό είναι πολύ 
υψηλή. 

4.2.4. ∆οµικές ιδιότητες των υπεροξειδασών 
Οι υπεροξειδασες απαιτούν την παρουσία H2O2 για να οξειδώσουν την λιγνίνη και τα σχετικά 

µε αυτήν συστατικά.Τα µοριακά βάρη τους και τα ισοηλεκτρικά τους σηµεία κυµαίνονται από 35-
47 kD και 2,8-5,4 αντίστοιχα (Leisola et al., 1987; Lobos et al., 1994; Mester & Fied, 1998; Vares 
et al., 1995). ∆ιακρίνονται σε δυο διαφορετικούς τύπους λόγω του διαφορετικού φάσµατος του 
υποστρώµατος. Ο ένας τύπος είναι η manganese peroxidase (MnP) για την οποία το Mn(II) είναι 
το άριστο αναγωγικό υπόστρωµα. Ο άλλος είναι η lignin peroxidase (LiP) που οξειδώνει 
φαινολικά και µη φαινολικα αρωµατικά συστατικά. Αυτά τα ένζυµα οξειδώνουν φαινόλες και 
αρωµατικές αµίνες. Κατά προτίµηση µάλλον από το H2O2, χρησιµοποιούν µοριακό οξυγόνο ως 
οξειδωτικό, ανάγοντας το µε τέσσερα ηλεκτρόνια σε H2O. 
Οι Lips έχουν κοινά γνωρίσµατα µε άλλες υπεροξειδάσες όπως το κλασσικά αρκετά 

µελετηµένο ένζυµο horseradish peroxidase.). Οι Lips έχουν µοριακές µάζες περίπυ 40 kDa, είναι 
γλυκοξυλιωµένες και έχουν όξινο PIs και άριστο pH. Περιέχουν µια απλή σιδηρο-
πρωτοπορφυρίνη-αίµη οµάδα και λειτουργεί µέσω ενός τυπικού περοξειδάσης καταλυτικού 
κύκλου.Οι Lips είναι πλέον ισχυρά οξειδωτικά από τις τυπικές υπεροξειδάσες και εποµένως 
οξειδώνουν όχι µόνον τα συνήθη περοξειδάσης υποστρώµατα (φαινόλες και αρωµατικές αµίνες) 
αλλά επίσης µία ποικιλία άλλων αρωµατικών αιθέρων και πολυκυκλικών αρωµατικών µε τις 
κατάλληλες δυνατότητες ιονισµού (Kersten et al., 1990). Τα απλούστερα αρωµατικά 
υποστρώµατα για την Lip είναι τα µεθοξυλιωµένα βενζένια και οι βενζυλ-αλκοόλες. 
Από τα πρώτα λιγνινολυτικά ένζυµα των µυκήτων που ανακαλύφθηκαν, είναι οι λιγνινάσες 

(LiPs) (Glen et al.,1983; Tien and Kirk, 1983), που ανήκουν στην οµάδα των υπεροξειδασών. Η 
παρουσία τους έχει ανιχνευθεί (ή διαπιστωθεί) σε µύκητες λευκής σήψης όπως οι, Phanerochaete 
chrysosporium (Kirk and Farrell, 1987), Trametes versicolor (Kaal et al., 1993), κ.α, ενώ δεν 
παρατηρήθηκαν σε άλλα είδη όπως οι: Dichomitus squalens (Perie and Gold, 1991), Pleurotus 
ostreatus (Ruttimann-Johnson et αl., 1993) και Ceriporiopsis subvermispora (Kerem et al., 1992).  
Οι λιγνινάσες οξειδώνονται από το υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η2Ο2) και η ενδιάµεση 

(οξειδωµένη) µορφή τους επανέρχεται στην αρχική της κατάσταση, προσλαµβάνοντας τα δύο 
ηλεκτρόνια που της λείπουν από τον αρωµατικό δακτύλιο του υποστρώµατος (δότης), µέσω δύο 
οξειδωτικών αντιδράσεων. Λόγω του υψηλού δυναµικού οξειδοαναγωγής η λιγνινάση δρα κατά 
προτίµηση σε µη φαινολικές αλλά υποκαταστηµένες µε µεθοξύλιο υποµονάδες της λιγνίνης, 
τουναντίον η υπεροξειδάση του Μη δρα αποκλειστικά ως φαινολοξειδάση σε φαινολικά 
υποστρώµατα. Η οξείδωση φαινολικών υποστρωµάτων από την λιγνινάση οδηγεί στον 
πολυµερισµό τους (Higuchi 1986, Odier et al., 1988). Η διάσπαση των αρωµατικών δακτυλίων 
αποτελεί ουσιαστικό γεγονός για την ανοργανοποίηση της λιγνίνης. Οι αλκοξυλικές οµάδες, 
ενεργοποιούν τους αρωµατικούς δακτυλίους ως προς την οξείδωση τους από την λιγνινάση και 
έτσι µερικώς εξηγείται γιατί η συριγγιλική λιγνίνη αποδοµείται ευκολότερα από την 
γουαγιακυλική λιγνίνη (Eriksson et al., 1990). 
Οι Manganese peroxidases (MnPs) ίσως προσφέρονται ως χαµηλής µοριακής µάζας διάχυτα 

οξειδωτικά (Gle et al., 1986; Paszczynski et al., 1986). Παρατηρούνται στους περισσότερους µύκητες 
λευκής σήψης (Orth et al., 1993; Hatakka, 1994). Είναι κατά πολύ ελαφρύτερες των LiPs (50-60 kDa) 
αλλά όπως οι LiPs είναι γλυκοξυλιωµένες και έχουν όξινο PIs και άριστο pH. Έχουν επίσης, όπως οι 
LiPs, ένα συµβατικό καταλυτικό κύκλο περοξειδάσης, αλλά µε το Mn(II) ως υπόστρωµα. ∆εν είναι 
ισχυρά οξειδωτικά και δεν µπορούν να προσβάλλουν τα µη φαινολικά τµήµατα της λιγνίνης, µάλλον 
οξεδώνουν τις φαινολικές δοµές που κατασκευάζουν περίπου το 10% των µερών της λιγνίνης. Είναι 
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ενδιαφέρον ακόµη ότι έχει δειχθεί ότι οξειδώνουν χηλιωµένο Mn(ΙΙ) παρουσία H2O2 (Popp et al., 
1991; Khindaria et al., 1995). Μύκητες λευκής σήψης που στερούνται LiP αλλά έχουν MnP έχει 
δειχθεί ότι αποδοµούν µη φαινολικές δοµές της λιγνίνης (Jensen et al., 1996). 
Η διαφορά της MnP από τίς συµβατικές υπεροξειδάσες, είναι ότι το Μη2+ είναι ο 

υποχρεωτικός δότης, που δίνει στο ένζυµο το ένα ηλεκτρόνιο που του λείπει, για να ανέλθει στην 
αρχική του κατάσταση και ταυτόχρονα µετατρέπεται σε Mn2+. Η αντίδραση αυτή απαιτεί την 
παρουσία χηλικών οργανικών οξέων, όπως το οξαλικό, που σταθεροποιούν το Μn3+ και προάγουν 
την ελευθέρωσή του από το ένζυµο. ∆εν αποτελούν ισχυρά οξειδωτικά µέσα, πράγµα που τα 
καθιστά ανίκανα να δράσουν στίς πολύπλοκες µη φαινολικές δοµές της λιγνίνης, εντούτοις 
οξειδώνουν αποτελεσµατικά άλλες φαινολικές δοµές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 10% του 
µορίου της λιγνίνης. Μια ενδιαφέρουσα άποψη υποστηρίζει ότι το Μη3+, που προέρχεται από την 
MnPs, µπορεί να αποδοµεί φαινολικές δοµές της λιγνίνης και έτσι να κάνει δυνατή αργότερα την 
επίδραση της περισσότερο ισχυρής LiP. Πρέπει, ωστόσο, να παρατηρήσουµε ότι οι αντιδράσεις 
που καταλύονται από τις λιγνινάσες και τις υπεροξειδάσες του µαγγανίου, δεν αποτελούν το µόνο 
δρόµο που ακολουθούν οι µύκητες για τη διάσπαση της λιγνίνης και παρεµφερών δοµών, 
υπάρχουν και µύκητες που χρησιµοποιούν άλλους µηχανισµούς (Srebotnik et al., 1994). 
Ένας ολοένα και µεγαλύτερος αριθµός µελετών επικεντρώνεται στην δοµή των υπεροξειδασών και 
την αλληλεξάρτηση δοµής και λειτουργίας τους. Οι κρυσταλλικές δοµές των MnP και LiP έχουν 
επιλυθεί, όπως και για άλλες περοξειδάσες από διαφορετικές πηγές συµπεριλαµβανοµένων των 
horseradish peroxidase (HRP) και cytochrome-c peroxidase (CcP). Εντούτοις ενώ η οµόλογη 
αλληλουχία των αµινοξέων εκείνων των περοξειδασών είναι πολύ χαµηλή (≅ 20% µεταξύ 
υπεροξειδασών µυκήτων και άλλων, ≅ 50-60% µεταξύ MnP και LiP), οι δοµές τους είναι πολύ 
όµοιες (Banci, 1997; Cullen, 1997). Η τοποθέτηση και ο αριθµός των ελικοειδών δοµών και µερικές 
Β δοµές είναι πολύ όµοιες, αλλά το C-ακραίο τµήµα της LiP και της MnP είναι µακρύτερο 
συγκρινόµενο µε εκείνο της CcP. Επιπρόσθετα, οι LiP και MnP περιέχουν τέσσερις και πέντε 
δισουλφιδικούς δεσµούς αντίστοιχα, ενώ η CcP δεν περιέχει καθόλου (Banci, 1997). Η δοµή µπορεί 
να υποδιαιρεθεί σε τρεις περιοχές όµοιες σε MnP, LiP ή άλλες περοξειδάσες. Αυτές είναι ακραία 
υπολείµµατα, η κεντρική περιοχή και η περιοχή σύνδεσης του υποστρώµατος. Στην ακραία περιοχή, 
ένα αποµακρυσµένο θυλάκιο, το οποίο περιέχει (His, Arg, Asp, και Leu) υπολείµµατα τα οποία 
εµπλέκονται στην αντίδραση του φυσικού ενζύµου περιέχον Fe3+) µε Η2Ο2. Το πλέον σηµαντικό 
υπόλειµµα είναι η αποµακρυσµένη His η οποία είναι υπεύθυνη για την όξινη-βασική κατάλυση, 
καταλήγοντας στον σχηµατισµό του συστατικού Ι. Όταν αυτή η His µετατρεπόταν σε µια Gly είτε 
στην MnP H4 ή στην LiP H8, δεν θα µπορούσε να συµβεί ο σχηµατισµός του συστατικού Ι. Παρά 
την υψηλή οµολογία της αποµακρυσµένης περιοχής όλων των περοξειδασών, ο σχηµατισµός του 
συστατικού Ι είναι ανεξάρτητος του pH στις LiP και MnP, ενώ για τις CcP και HPP είναι ισχυρά 
εξαρτηµένος απ� αυτό (Andrawis et al., 1988; Wariishi et al., 1989). 
Το αξονικό πρόσδεµα είναι υπεύθυνο για την αντιδραστικότητα έναντι της σταθερότητας της 

αίµης. Η αλληλουχία αµινοξέων αυτής της περιοχής είναι επίσης πολύ διατηρηµένη ανάµεσα στις 
περοξειδάσες. Σ� αυτή την περίπτωση επίσης µιας His βρέθηκε να εµπλέκεται στην 
σταθεροποίηση της Fe4+ θέσης της αίµης. Το συστατικό Ι των LiP και MnP είναι πολύ λιγότερο 
σταθερό και συνεπώς πολύ περισσότερο δραστικό από εκείνο της CcP (Banci, 1997). Μπορεί να 
υποτεθεί ότι η διαφορά στην δραστηριότητα οφείλεται στην διαφορά σύνδεσης του Η, τελική 
εργασία της αξονικής (κεντρικής) His. Στην CcP οι His �Asp-Tep συνδέονται µε δεσµούς 
υδρογόνου, ενώ στις LiP και MnP η Trp αντικαθιστάται από Phe η οποία µόνο επιτρέπει ένα 
δεσµό υδρογόνου µεταξύ His και Asp (Finzel et al., 1984; Piontek et al., 1993; Sundaramoorthy et 
al., 1994). Αυτή η αλλαγή προκαλεί µια λιγότερο βασική κεντρική His η οποία µπορεί να 
καταλήξει σε µια λιγότερη σταθερότητα και υψηλότερη δραστικότητα προσωρινής κατάστασης 
κινητικά πειράµατα έδειξαν ότι µόνον η αντίδραση του συστατικού ΙΙ επηρεάζεται από 
µεταλλαγές που συµβαίνουν στους µύκητες, όχι όµως εκείνες του συστατικού Ι. 
Αυτά τα αποτελέσµατα είναι σε συµφωνία µε εκείνα θεωρητικών µελετών των Du & Loew 
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(1995) στις οποίες το αξονικό πρόσδεµα προβλέπονταν να επηρεάζει µόνο την δραστικότητα του 
συστατικού ΙΙ και όχι του συστατικού Ι. 
Η µεγαλύτερη διαφορά µεταξύ MnP και LiP είναι οι ειδικές θέσεις πρόσδεσης του 

υποστρώµατος. Το φυσιολογικό υπόστρωµα της MnP είναι το Mn(II), ενώ η LiP οξειδώνει άµεσα 
διάφορα αρωµατικά συστατικά. Η προτεινόµενη θέση πρόσδεσης του Mn στην MnP σχηµατίζεται 
από µια αιµη-προπιονική οµαδα και Glu 35, Glu 39 και Asp 179. 
Από την κρυσταλλική δοµή της MnP, η πρόσδεση του Mn µοντελοποιήθηκε πράγµατι στο 

µοντέλο Mn(II) σε αλληλεπίδραση µε µια αίµη-προπιονική οµάδα, τα επιπλέον αναφερόµενα τρία 
υπολείµµατα αµινοξέων και 2·Η2Ο (Sundaramoorthy et al., 1994). Η µεταλλαγή αυτών των 
υπολειµµάτων αµινοξέων έδειξε καθαρά ότι οι Glu 35 και Asp 179 εµπλέκονται στην πρόσδεση 
του Mn για τα συστατικά Ι και ΙΙ, ενώ τα Glu 55 και Asp 179 συµµετέχουν στην µεταφορά 
ηλεκτρονίου. Επιπλέον εφόσον η δραστικότητα των συστατικών Ι και ΙΙ δεν αλλάζει µε αυτές τις 
µεταλλαγές προτείνεται ότι θέση πρόσδεσης του Mn είναι χωριστή από τις θέσεις πρόσδεσης της 
φαινόλης και του H2O2 των συστατικών Ι και ΙΙ. Τελευταία βρέθηκε ότι η Arg 177 εµπλέκεται 
στην πρόσδεση του Mn(II) (Solewijn-Gelpke et al., 1999). Μεταλλαγή της Arg σε Ala και Lys 
καταλήγει σε µια µεγάλη αύξηση της Km ενώ οι τιµές της Kcat δεν αλλάζουν.Λίγα είναι γνωστά 
γύρω από την θέση πρόσδεσης του υποστρώµατος της LiP. Μεταξύ των µονοµερών φαινολικών 
και µη φαινολικών συστατικών, η LiP είναι γνωστό ότι οξειδώνει την veratryl alcohol. Η 
υποτιθέµενη θέση πρόσδεσης της veratryl alcohol προτάθηκε να τοποθετείται κατά µήκος του 
χείλους εισόδου του καναλιού της αίµης (Poulos et al., 1993). 
Τελευταία επανεξετάζεται ο ρόλος της εισόδου του καναλιού ως θέση πρόσδεσης της veratryl 

alcohol. Η Trp 171 η οποία δεν συνδέεται µε την είσοδο του καναλιού, βρέθηκε να εµπλέκεται 
στην µεταφορά ηλεκτρονίου από την veratryl alcohol στο ένζυµο (Doyle et al., 1998). Όταν η Trp 
171 µεταλλάχθηκε δεν παρατηρήθηκε οξείδωση σης veratryl alcohol. Επιπλέον, η MnP είναι 
επίσης ικανή να οξειδώνει την veratryl alcohol όταν αυτή µεταλλάχθηκε πάνω σε Ser16 προς Trp, 
δείχνοντας την σηµασία της Trp στην οξείδωση της veratryl alcohol (Timofeevski et al., 1999). 

4.2.5. Ένζυµα που παράγουν υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2) 
Για να είναι δυνατή η δράση των ανωτέρω υπεροξειδασών, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη 

λιγνινόλυση, οι µύκητες λευκής σήψης χρειάζονται πηγές εξωκυτταρικού H2O2 . Η ανάγκη αυτή 
καλύπτεται από τις εξωκυτταρικές οξειδάσες, που ανάγουν το µοριακό οξυγόνο σε υπεροξείδιο µε 
συνεπακόλουθη την οξείδωση του υποστρώµατος (Σχήµα 4.5a). Ένα τέτοιο ένζυµο είναι η 
γλουοξεική οξειδάση (GLOX) (Kersten, 1990) που έχει ανιχνευθεί σε πολλούς µύκητες λευκής 
σήψης. Η GLOX γίνεται δέκτης ηλεκτρονίων (ανάγεται) από πολλές (1-3) αλδεΰδες. Οι αρυλ-
αλκοοξειδάσες (AAOS, Σχήµα 4-5b) παρέχουν έναν άλλο τρόπο παραγωγής Η2Ο2 σε ορισµένους 
µύκητες λευκής σήψης. Έτσι σε ορισµένα είδη που παράγουν LiP, εκκρίνονται χλωριωµένες 
ανυσιλ-αλκοόλες σαν εξωκυτταρικοί µεταβολίτες και µετά ανάγονται από συγκεκριµένες αρυλ-
αλκοοξειδάσες προς παραγωγή Η2Ο2 (de Jong et al., 1994). 
Μια διαφορετική πορεία ακολουθείται από τους µύκητες οι οποίοι στερούνται την ύπαρξη LΙP 

(π.χ Pleurotus). Αυτοί παράγουν και οξειδώνουν ένα µείγµα από βενζυλ-αλκοόλες, 
συµπεριλαµβανοµένης και της ανισυλ-αλκοόλης, για να διατηρούν παροχή H2O2 (Guillen et al., 
1992). Σε άλλους µύκητες, εσωκυτταρικές οξειδάσες πιθανόν να ευθύνονται για την παραγωγή 
υπεροξειδίου του υδρογόνου (Kirk and Farrell, 1987). 

4.2.6. Οι Peroxyl-ρίζες ως δυνητικά αίτια αποδόµησης της λιγνίνης 
Παλαιότερες εργασίες έχουν δείξει ότι οι εξωκυτταρικές manganese-εξαρτώµενες 

υπεροξειδάσες (MnPs) των λιγνινολυτικών µυκήτων αποδοµούν τις κυριότερες µη φαινολικές 
δοµές της λιγνίνης όταν υπεροξειδώνουν ακόρεστα λιπαρά οξέα. Αυτή η αντίδραση είναι 
κατάλληλη σχετικά µε την λιγνινόλυση του ξύλου, όπου τα ένζυµα δεν µπορούν να εισχωρήσουν. 
Επιπρόσθετα, είναι πιθανόν ότι οι άµεσες αντιδράσεις µεταξύ µιας περοξειδάσης και της λιγνίνης 
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Σχήµα 4-5. Παραγωγή εξωκυτταρικού υπεροξειδίου του υδρογόνου από: (a) το gluoxal oxidase 

(γλουοξική οξειδάση) του µύκητα Phanerocheate chrysosporium και (b) το ένζυµο aryl 
alcohol oxidase (αρυλ αλκοόλ -οξειδάση) του µύκητα Bjerkkandera spp. 

ξεκινούν την λειτουργία των µυκήτων λευκής σήψης, επειδή αυτοί οι µύκητες είναι ικανοί να 
αποµακρύνουν την λιγνίνη µέσα στα δευτερογενή κυτταρικά τοιχώµατα του ξύλου όπου τα 
ένζυµα δεν µπορούν να εισχωρήσουν (Blanchette et al., 1996 και Srebotnik et al., 1988). Αυτές οι 
παρατηρήσεις έχουν οδηγήσει στην υπόθεση ότι οι µύκητες λευκής σήψης παρέχουν µικρές 
ποσότητες διάχυτων οξειδωτικών για αποπολυµερισµό της λιγνίνης και αυτά τα εξωκυτταρικά 
ένζυµα δηµιουργούν αυτούς τους δραστικούς διαµεσολαβητές. Για εκτίµηση αυτής της ευρείας 
λιγνινόλυσης που οι µύκητες λευκής σήψης επιτελούν, ένας οξειδωτικός διαµεσολαβητής θα 
αναµένεται να διασπάσει τα µη φαινολικά τµήµατα που υπερισχύουν στο µόριο της λιγνίνης 
(Adler, 1977). Προτάθηκε αργότερα ότι οι MnPs που υπάρχουν στους περισσότερους µύκητες 
λευκής σήψης, πιθανόν παράγουν ένα τέτοιο οξειδωτικό (Bao et al., 1994). Ο τυπικός καταλυτικός 
κύκλος µιας MnP οξειδώνει Mn(II) σε Mn(III) χηλικά τα όποια ανεπαρκώς αποδοµούν τις µη 
φαινολικές δοµές (Popp & Kirk, 1991; Wariishi et al., 1992). 
Εντούτοις, όταν ακόρεστα λιπαρά οξέα συµπεριληφθούν σ� αυτές τις αντιδράσεις, αυτά 

υπεροξειδώνονται (Moen & Hammel, 1994) και δηµιουργούνται απροσδιόριστα οξειδωκά τα 
οποία µπορούν να διασπάσουν µη φαινολική λιγνίνη, άσχετα το κατά πόσον η MnP 
χρησιµοποιείται για να προωθήσει την υπεροξειδάση. Έτσι, η άµεση σχέση µεταξύ ενζύµου και 
λιγνίνης δεν είναι βασική στο σύστηµα MnP/λιπίδιο. Οι peroxyl ρίζες (ROO) είναι τα κύρια 
οξειδωτικά που προετοιµάζουν την υπεροξειδάση του λιπιδίου (Dix & Aikens, (1993). Αν αυτά τα 
οξειδωτικά είναι παράγωγα λιπιδίων-ρίζες αυτές ίσως συνεισφέρουν ως διάχυτοι λιγνινολυτικοί 
διαµεσολαβητές (Bao et al., 1994; Kapich et al., 1999). 
Ως εκ τούτου είναι σηµαντικό ότι κατά την θερµόλυση των αζωχρωµάτων στο αέρα, µια 

σχετικά καθαρή πηγή peroxyl ριζών (Dix, T.A., Aikens, J. 1993), οξειδώνεται η δοµή β-Ο-4 σε 
προιόντα τα οποία επίσης δηµιουργούνται από τα συστήµατα λιπιδίου υπεροξείδωσης. Σύµφωνα 
µε αυτά τα αποτελέσµατα προτάθηκε ότι τα λιγνινολυτικά ένζυµα που δηµιουργούνται από το 
σύστηµα MnP/λιπίδιο είναι οι peroxyl ρίζες. 
Η διµοριακή αντίδραση των peroxyl ριζών δηµιουργεί (1O2), αλλά προηγούµενες εργασίες 

έδειξαν ότι αυτό το οξειδωτικό δεν διασπά µη φαινολικά λιγνίνης συστατικά (Kirk et al., 1993). 
∆εν έχει αποκλεισθεί η πιθανότητα ότι το σύστηµα MnP/λιπίδιο δηµιουργεί hydroperoxyl ρίζες 
(ΗΟΟ), οι οποίες είναι περίπου το ίδιο δραστικές όπως και οι peroxyl ρίζες (Buettner, 1993). Μια 
peroxyl ρίζα µπορεί να οξειδώσει την δοµή αποσπώντας το benzylic hydrogen στην Ca. Αυτή η 
αντίδραση είναι ανάλογη µε τις allylic H-απόσπασης αντίδρασης που προετοιµάζει την 
υπεροξείδωση των λιπαρών οξέων (Dix, & Aikens, 1993). 
Πλείστες από τις καταλήγουσες benzylic ρίζες αναµένεται να προσθέτουν O2 και µετά να 

αφαιρούν ΗΟΟ, την µη διασπασµένη κετόνη 2. Εντούτοις, αυτέ οι benzyl ρίζες µπορούν επίσης 
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να αφαιρέσουν phenoxy ρίζες δίδοντας την διασπασµένη κετόνη 3 (Scaiano et al., 1991). 
Εναλλακτικά, µια peroxyl ρίζα θα µπορούσε να οξειδώσει 1 µε µεταφορά ηλεκτρονίου από ένα 
αρωµατικό δακτύλιο όπως κάνουν οι λιγνινοπεροξειδάσες (Κersten et al., 1985 και Shoemaker, 
1985). Η ικανότητα των AMPD-υπολειµµάτων peroxyl ριζών να οξειδώνουν 1,2,4,5-
methoxybenzene σε ρίζα κατιόντος του δείχνει ότι ο µηχανισµός είναι λογικός,  

4.2.7. Superoxide Dismutases 
Περιέχουν σίδηρο (FeSOD), µαγγάνιο (MnSOD), ή χαλκό και ψευδάργυρο (CuZnSOD) στις 

δραστικές τους θέσεις. Είναι ένζυµα κλειδιά, πραστατεύοντας τα κύτταρα από την οξειδωτική 
καταπόνηση µε καταλυτική αντίδραση αυτοξειδαναγωγής του ανιόντος υπεροξειδίου των ριζών 
σε (O2; SORs) σε οξυγόνο και H2O2 (McCord and Fridovich, 1969; Lehman et al., 1996). Στους 
µύκητες λευκής σήψης βρέθηκε πρώτα από τον Malarczyk et al. (1995) (στον Pleurotus spp.) και 
καθαρίσθηκε από το µυκήλιο του Ganoderma microsporium από τον Pan et al. (1997).Οι τοξικές 
SORs συνήθως εµφανίζονται κατά την διάρκεια του οξειδοαναγωγικού κύκλου της κινόνης και 
επίσης κατά την παραγωγή λακκάσης από τον µύκητα Pleurotus eryngii (Guillenet al., 1997). 
Κατά την διάρκεια του κύκλου του P. eryngii η αναγωγή των κινονών (Q) σε υδροκινόνες (Q -) 
ακολουθείται µε εξωκυτταρική, της διαµεσολαβούµενης �λακκάσης, οξείδωση των υδροκινονών 
σε ηµικινόνες (Q· -), οι οποίες µετά αυτοοξειδώνονται σε κινόνες. Και δυο φάσεις οξείδωσης της 
κινόνης η SOR παίζει ένα ρόλο: 

 
Μετά η SOR αντιδρά ως αναγωγικό ή οξειδωτικό µε άλλες ρίζες που παράγονται από τα 

λιγνινολυτικά ένζυµα, συνεισφέροντας σε διάφορες πορείες µετασχηµατισµού της λιγνίνης. 
Ως οξειδωτικό η SOR παράγει Mn3+ από το Mn2+ : 

 
και δηµιουργεί H2O2 και Ο2 : 

 
Ως αναγωγικό η SOR αντιδρά µε Fe3+ ανάγοντας τον σε Fe2+ : 

 
Ο αναγώµενος σίδηρος και το H2O2 αντιδρούν σχηµατίζοντας ρίζες - ΟΗ µε την αντίδραση 

Fenton (Wailing, 1975; Goldstein et al., 1993; Pratap και Lemley, 1998): 

 
Οι ρίζες ΟΗ επίσης παράγονται από την SOR και το H2O2 από την αντίδραση Haber�Weiss 

reaction (Haber and Weiss,1934): 

 
As the one-electron reduction product of oxygen, η SOR δεν είναι αρκετά ισχυρή για την 

λιγνινόλυση, αλλά τα παραγόµενα ταυτόχρονα οξυγόνο, υπεροξείδιο του υδρογόνου και οι ρίζες 
υδροξυλίου θεωρούνται ότι είναι σηµαντικά στον µετασχηµατισµό της λιγνίνης (Forney et al., 
1982; Guille´n et al., 1997; Park et al.,1997). Εντούτοις λόγω της υψηλής δραστικότητας των 
ριζών υδροξυλίου αυτά πιθανόν µε το DNA, τις πρωτείνες, τα λιπίδια, ή άλλα βιοµόρια τα οποία 
είναι σηµαντικά για την σωστή κυτταρική λειτουργία. Σ� αυτή την αντίδραση εµφανίζεται επίσης 
η SOD, η οποία καταλύει την αυτοξειδαναγωγή της ρίζας O2 ·2 (SOR) σε O2 και H2O2 (Guille´n et 
al., 1997; McCormick et al., 1998) ως ακολούθως : 
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Το H2O2 µεταγενέστερα είτε καταστρέφεται προς Ο2 και Η2Ο µέσω της καταλάσης έιτε 
λαµβάνει χώρα σε αντιδράσεις υπεροξείδωσης. Εποµένως τα ζωντανά κύτταρα (επίσης οι 
βασιδιοµύκητες) Consequently, living cells (also basidiomycetous fungi) commonly possess SOD, 
catalase and peroxidases, which are able to eliminate both O2.- and H2O2. 
Η µέγιστη δραστικότητα της SOD στους µύκητες που παράγουν λακκάση και λιγνινάσες 

εµφανίζεται όταν οι δραστικότητες των λιγνινολυτικών ενζύµων µειώνεται (Malarczyk et al., 
1995). Αυτό πιθανόν να προκαλείται από το γεγονός ότι όταν τα λιγνινολυτικά ένζυµα δεν είναι 
δραστικά, η SOD προστατεύει τους οργανισµούς από τοξικές δραστικές ρίζες. Από την άλλη 
πλευρά κατά την διάρκεια της υψηλής δραστικότητας των ενζύµων, οι ρίζες πιθανόν να 
εµπλέκονται εξ� ολοκλήρου σε διαδικασίες αποδόµησης.Η SOD είναι πολύ πιθανόν να εµπλέκεται 
στην παραγωγή, αυτών των παραγόντων από τα ενδειάµεσα προιόντα του κύκλου οξείδωσης της 
κινόνης, η οποία προκαλείται από την λακκάση (Σχήµα 4-6). Αυτή η υπόθεση εντούτοις ευρύτερη 
πειραµατική επιβεβαίωση.  

 
Σχήµα 4-6. Ο πιθανός ρόλος της SOD στην παραγωγή λιγνινολυτικών παραγόντων και ριζών. 

4.2.8. ∆οµικές ιδιότητες λακκασών 
Η laccase (benzenediol: oxygen oxidoreductase, p-diphenol oxidase, urishiol oxidase, EC 

1.10.3.2), µια µπλε περιέχουσα Cu οξειδάση, πρωτοπροσδιόρισθηκε από τον Yoshida (1883) σε 
φυτά στηριζόµενος στην παρατήρηση ότι ο γαλακτώδης χυµός του φυτού Rhus spp. γρήγορα 
σκλήρυνε παρουσία του αέρα. Οι λακκάσες των µυκήτων προσδιορίσθηκαν από τους Betrand 
(1896) και Laborde (1896). Η λακκάση είναι ευρέως διαδεδοµένη στα ανώτερα φυτά (Mayer & 
Harel, 1979; Mayer, 1987) και τους µύκητες, όπως Agaricus, Rhizoctonia, Trametes, Pleurotus, 
Aspergillus, Fusarium, Botrytis, Fomes, Lentinus κ.ά. Λακκάση τύπου φαινολοοξειδάσης 
ενεργότητα σπάνια ανιχνεύεται σε βακτήρια, στα Streptomyces galbus (Kuznetsov et al., 1984) και 
Azospirillum lipoferum µόνον (Giveudan et al., 1993). 
Περισσότερα από 200 ένζυµα είναι γνωστά, κατηγοριοποιηµένα σε οξυγενάσες και οξειδάσες, 

χρησιµοποιούν µοριακό οξυγόνο ως ένα από τα υποστρώµατα τους. Η λακκάση είναι µια 
πραγµατική φαινολοξειδάση µε µικρή εκλεκτικότητα στα υποστρώµατα. Οξειδώνει φαινόλες και 
φαινολικές υποµονάδες της λιγνίνης µε την απόσπαση ενός ηλεκτρονίου και τον σχηµατισµό 
ριζών οι οποίες µπορούν να επαναπολυµεριστούν ή να οδηγήσουν σε αποπολυµερισµό (Higuchi, 
1989). Οξειδώνουν τα φαινολικά µέρη της λιγνίνης προς phenoxyl ρίζες που καταλήγουν σε aryl-
Ca διάσπαση (Κawai et al., 1998). Η λακκάση θεωρείται ένας αποτελεσµατικός οξειδωτής ριζών, 
µια ιδιότητα που είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη στις µπλε-Cu πρωτεΐνες (Henry et al., 1981; Guissani 
et al., 1982). Καθώς πρώτα οι ρίζες αντιδρούν µε την πολυπεπτιδική αλυσίδα, στόχοι είναι η 
τυροσίνη, τρυπτοφάνη, ιστιδίνη, κυστίνη, και κυστεΐνη υπολείµµατα όπου η ρίζα ΟΗ είναι ικανή 
να σχηµατίσει προϊόντα προσθήκης η το αποσπασµένο Η2. Στην λακκάση µόνο ένας 
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περιορισµένος αριθµός θέσεων αλυσίδων των αµινοξέων (µόνο ένα η δύο ανάµεσα στα his, trp, η 
ryr, αλλά όχι cys), έχει ανεβρεθεί να σχηµατίζει ένα προϊόν προσθήκης µε την ρίζα ΟΗ. 
Καταλύουν την 1e- οξείδωση των φαινολικών, αρωµατικών αµινών και άλλων πλούσιων σε 
ηλεκτρόνια υποστρωµάτων.  
Τα µοριακής αντίδρασης µοντέλα των Latour (1988) και Yaropolov et al. (1994) µπορούν να 

απλοποιηθούν µε τις ακόλουθες αντιδράσεις: 
2Cu2+ + benzendiol                  2Cu2+ + quinone + 2 H+  (1) 
 
2Cu2+ + ½ Ο2 + 2 Η+                 2Cu2+ + Η2Ο   (2)  

Οι µελετηθείσες λακκάσες από µύκητες λευκής σήψης είναι 60-80 kDa, έχουν όξινο pIs, 
άριστο pH και είναι γλυκοξυλιωµένες. Οι λακκάσες έχουν µοριακό βάρος 50-300 kD και έχουν 
όξινα ισοηλεκτρικά σηµεία (Call & Mücke, 1997). Πρόκειται για ένζυµα, τα οποία περιέχουν 
πολλαπλά άτοµα χαλκού και τα οποία ανάγονται, οξειδώνοντας ταυτόχρονα τα υποστρώµατα 
πάνω στα οποία δρουν. Μετά από την λήψη τεσσάρων ηλεκτρονίων από ένα µόριο λακκάσης, το 
µόριο ανάγει το µοριακό οξυγόνο σε νερό και επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση. Η 
παρουσία |κάποιων τεχνητών βοηθητικών υποστρωµάτων, µπορεί να επιτείνει την δράση της ης, 
ώστε να οξειδώνει και µη φαινολικές ενώσεις, που πιθανόν δεν θα οξείδωνε υπό διαφορετικές 
συνθήκες. Όµως δεν είναι γνωστό κατά πόσο, φυσικές παραλλαγές τέτοιων βοηθητικών 
υποστρωµάτων, δρουν in vivo στην βιοαποδόµηση της λιγνίνης (Bourbonnais and Paice, 1992).  
Η λακκάση είναι σηµαντικό οξειδωτικό για αρωµατικούς δακτυλίους υποκαθιστάµενους µε 

άλλες οµάδες. Αντιδρά µε πολλά υποστρώµατα κάτω από την αφαίρεση ατόµων Η (π.χ. 1 Η+ + 1e-) 
και σχηµατισµό ριζών, που µπορούν να υποβληθούν στη συνέχεια µη ενζυµικές αντιδράσεις 
καταλήγοντας στα συχνά παρατηρούµενα πολυµερισµένα προϊόντα. Ως υποστρώµατα της 
λακκάσης µπορούν να µετατραπούν οι Ο- και p-διφαινόλες, οι αµινοφαινόλες, οι πολυφαινόλες, οι 
πολυαµίνες, η λιγνίνη, µερικά ανόργανα ιόντα, αρυλ-διαµίνες και δεν υποβάλλεται στην παραγωγή 
αναστολής (Ghindilus et al., 1992). Μπορεί να καταλύσει την αποκαρβοξυλίωση, διµεθυλιώσεις και 
διµεθοξυλιώσεις, µια αντίδραση που συχνά παρατηρείται κατά την αποδόµηση της λιγνίνης από 
µύκητες. Παρ� όλες τις διαφορετικές λειτουργίες η εξειδίκευση του υποστρώµατος της λακκάσης 
είναι κλειστή. Τα κινητικά δεδοµένα από διαφορετικές πηγές έχουν µελετηθεί και από τους 
Yapolove et al. (1994). Οι τιµές των Km και Michaelis σταθερών είναι όµοιες για το συν υπόστρωµα 
οξυγόνο (≅ 10-5 Μ), αλλά η Vmax διαφέρει µε την πηγή της λακκάσης (50-300 Μ·s-1). 
Η όλη ενζυµική διαδικασία είναι ετερόλογη µεγάλου εύρους, εξαρτώµενη από την πηγή του 

ενζύµου και υποστρώµατος/τύπο της αντίδρασης. Οι κινητικές σταθερές διαφέρουν στην 
εξάρτησή τους από το pH, η Km είναι pH-εξαρτώµενη για το υπόστρωµα και το συνυπόστρωµα, η 
καταλυτική σταθερά είναι pH-εξαρτώµενη. 
Ανεξάρτητα από την πηγή, η λακκάση είναι δυνατόν πολύ ισχυρά να ανασταλεί από πολλά 

ανιόντα που είναι ικανά να αντιδρούν µε θέσεις του Cu, όπως το αζίδιο, κυανιούχα, φθόριο. Οι 
συµπλοκοποιητικοί παράγοντες αποµακρύνοντας τον Cu από την ενεργή θέση αναστέλλουν την 
αµφίδροµη ενεργότητα. 
Οι λιγνινάσες είναι ικανές να οξειδώνουν υποστρώµατα πολύ υψηλού δυναµικού πάνω από 

E1/2 = 1,49V, π.χ. veratryl alcohol (E1/2 = 1,22V), MnP και HRP πάνω E1/2 = 1,12V, όπου η 
λακκάση δεν µπορεί να οξειδώσει µη φαινολικά µε υψηλότερο δυναµικό από E1/2 = 1,06V (Kerten 
et al., 1990 και Fawer et al., 1991). 
Οι Edwards et al. (1993) δέχθηκαν ότι το δυναµικό οξειδοαναγωγής της LiP συστατικό Ι είναι 

εξαρτώµενο από το PH, αυξάνει µε την µείωση του. Τούτο δίδει µια εξήγηση για το άριστο 
χαµηλό pH της LiP για οξειδώσεις µη φαινολικών συστατικών. 
Για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα αναγνωρίζονταν ότι η λακκάση καταλύει αντιδράσεις που 

µπορούν να διαµορφωθούν. Για παράδειγµα η οξείδωση ενός κακού υποστρώµατος για την 
λακκάση, η 2,4-διχλωροφαινόλη, µπορεί να παρεµποδισθεί µε την πρόσθεση ενός καλού 
υποστρώµατος (κατεχόλη). Αλλά µε την παρουσία του ABTS, ένα πολύ καλό υπόστρωµα για την 
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λακκάση, παρατηρήθηκε µια µετατροπή του µη φαινολικού συστατικού veratryl alcohol σε 
veratrylaldehyde (Bourbonnais & Paice, 1990; Muheim et al., 1992). Σ� αυτή την περίπτωση 
περιγράφηκε όχι µόνον τροποποίηση αλλά και µια ανέφικτη αντίδραση. 
Επιπλέον, η λακκάση είναι ικανή να καταλύει ενζυµικές και ηλεκτροχηµικές αντιδράσεις 

κανονικά ακόµη και µε την απουσία χαµηλής µοριακής µάζας µεταφορέα. 
Οι διαµεσολαβητές (mediators) έχουν ανευρεθεί τελευταία, είναι υποστρώµατα της λακκάσης. 

Σύµφωνα µε την τελική αντίδραση της λακκάσης: 

2 Υπόστρωµα-Η2 + Ο2                 2 Υπόστρωµα(οξ.) + 2 H2O 
λακκάση 

 
Η κατανάλωση του Ο2 άµεσα σχετίζεται µε την µετατροπή του υποστρώµατος. Το O2 ως συν-

υπόστρωµα για την οξείδωση της αντίδρασης, προσφέρεται σε αρκετές ποσότητες ισόρροπα σε 
τεχνητές διαδικασίες. Η µετρηθείσα ελάχιστη ζήτηση Ο2 για την ενζυµική αντίδραση επιτεύχθηκε 
µε < 0.2 Kg O2/Kgr διαµεσολαβητή (έχοντας 100% µετατροπή). 
Κατά την οξείδωση, ο χηµικός διαµεσολαβητής λακκάση δηµιουργεί ένα ισχυρό ενδιάµεσο 

οξειδωτικό τον συν-µεσολαβητή παρουσία Ο2, ο οποίος είναι το πραγµατικό αίτιο 
αποχρωµατισµού. Για τυπικά εξαιρετικά λόγους η ενζυµική µετατροπή του διαµεσολαβητή 
κυρίως λαµβάνει χώρα έξω από την ίνα ενώ ο ισχυρά οξειδωτικός συν-διαµεσολαβητής µπορεί να 
διεισδύει την ίνα επιτελώντας την αντίδραση προς την λιγνίνη. 
Οι πλέον αποτελεσµατικοί διαµεσολαβητές είναι οι Ν-ετεροκυκλικές φέροντας Ν-ΟΗ- οµάδες 

[π.χ. 1-hydroxybenzotriazole (HBT)]. Η lignozym �διεργασία (λακκάση � διαµεσολαβητής � 
σύστηµα) είναι αποδοτική, επαναλήψιµη και µε εφαρµογή στην αποτοξικοποίηση διαφόρων 
υγρών αποβλήτων ξύλου. Στο Σχήµα 4-7, παρουσιάζεται ένα µοντέλο συµπλόκου λακκάσης-
διαµεσολαβητή. 
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Σχήµα 4-7.  Ένα µοντέλο συµπλόκου λακκάσης-διαµεσολαβητή. 

Οι θέσεις που εµπλέκονται στην πρόσδεση του Cu είναι υψηλά προστατευµένες και σχεδόν ίδιες 
σε όλες τις Cu-οξειδάσες. Μεταξύ των τεσσάρων Cu2+, τρεις τύποι µπορούν να αναγνωρισθούν 
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σύµφωνα µε τις φωτοµετρικές και παραµαγνητικές ιδιότητές τους (Messerschmidt, 1997). Ο τύπος 1 
Cu δίδει ένα µπλε χρώµα (ABS≅  600nm) για την πρωτεΐνη έχει ένα EPR σήµα. Ο τύπος 2Cu δεν 
έχει ισχυρής απορρόφησης ορατό φάσµα, αλλά δίδει ένα EPR σήµα. Ο τύπος 3Cu είναι EPR -
ανενεργός και έχει µια µέγιστη απορρόφηση στα 330nm. 
Οι τύπου 2 και 3 Cu σχηµατίζουν µια τριπυρηνική οµάδα Cu, όπου οι δύο τύποι 3Cu 

συνδέονται µε µια γέφυρα υδροξειδίου. Αυτή η οµάδα είναι η θέση για την αναγωγή του µοριακού 
οξυγόνου. Ο τύπος 1Cu στην λακκάση αντιδρά µε τα αναγωγικά υποστρώµατα. Το εύρος 
υποστρωµάτων των λακκασών µερικά προσδιορίζονται από το οξειδοαναγωγικό δυναµικό τους. 
Γενικά, οι λακκάσες των µυκήτων έχουν υψηλότερα δυναµικά οξειδοαναγωγής (0,5-0,8V) σε 
σχέση µε εκείνα των φυτών (0,3-0,4V) (Messerschmidt, 1997). Ένα υψηλότερο δυναµικό 
οξειδοαναγωγής έχει προσιορισθεί στην συναρµογή του τύπου 1Cu. Στις λακκάσες των µυκήτων 
ο τύπος 1Cu έχει µόνο τρία προσδέµατα (δύο His και ένα Cys) καταλήγοντας σε µια τριγωνική 
επίπεδη γεωµετρία. Η Phe463 στην λακκάση του Trametes villosa επανατοποθετήθηκε µε Met 
αφήνοντας ένα τετράεδρο συντονισµό, που βρέθηκε σε άλλες Cu-οξειδάσες. Αυτή η µεταλλαγή 
µείωσε το δυναµικό οξειδοαναγωγής (Xu et al., 1999). 

4.3. Χρήση Μυκήτων Λευκής Σήψης στην Επεξεργασία Υ.Α.Ε. 

4.3.1. Γενικά 
Έρευνες για την κατανόηση των µηχανισµών αποδόµησης των συστατικών του ξύλου από 

τους µικροοργανισµούς και τα ένζυµα τους έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια (Wainwright, 
1992) Στην Εικόνα 4-1, φαίνονται τα βασιδιοκάρπια του Pleurotus sp. που παράγονται σε νεκρό 
κορµό δένδρου (Φωτογραφία από τον C.W. Mims). 

 
Εικόνα 4-1. Βασιδιοκάρπια του Pleurotus spp. παραγόµενα σε νεκρό κορµό δένδρου (Από τον C.W. 

Mims). 

Η αποδόµηση της λιγνίνης από βακτήρια δεν είναι ούτε ταχεία, ούτε κι εκτεταµένη, ακόµα και 
κάτω από αερόβιες συνθήκες. Ένας αριθµός γενών βακτηρίων, όπως είναι οι Pseudomonas, 
Flavobacterium, Xanthomonas, Aeromonas, Nocardia είναι γνωστό ότι αποδοµούν τη λιγνίνη 
(Amer & Drew, 1980; Crawford, 1980). Θερµόφιλα και αναερόβια βακτήρια δεν έχουν αναφερθεί 
στην αποδόµησή τους (Kawakami, 1976). Ακόµη ο ρόλος των κυανοβακτηρίων στην 
αποµάκρυνση της λιγνίνης από υγρά απόβλητα χάρτου έχει αναφερθεί (Bharti et al., 1992). 
Η ταχύτερη και η πιο εκτεταµένη αποδόµηση προκαλείται από συγκεκριµένους µύκητες σε 

αερόβια περιβάλλοντα. Οι µύκητες είναι οι κυρίως υπεύθυνοι µικροοργανισµοί για την αποδόµηση 
της λιγνίνης στη φύση, ενώ οι πιο αποδοτικοί αποδοµητές της οµάδας αυτής είναι οι βασιδιοµύκητες 
(Kirk and Farrell, 1987). Υπάρχουν τρεις συγκεκριµένοι τύποι µυκήτων οι οποίοι αναπτύσσονται 
σαπροτροφικά στο νεκρό (σάπιο) ξύλο και αποδοµούν επιλεκτικά ένα ή περισσότερα οπό τα 
συστατικά του: οι µύκητες φαιάς σήψης (brown rot), µαλακής σήψης (soft rot) και οι µύκητες 
λευκής σήψης (white rot) (Ander & Eriksson, 1978; Janshekar & Fiechter, 1983; Kirk, 1983; Kirk, 
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1984). Στην Εικόνα 4-2, παρουσιάζονται µία τυπική κατά µήκος εικόνα αποδόµησης ξύλου από 
µύκητα λευκής σήψης και υπόλειµµα αποδόµησης ξύλου από µύκητα µαύρης σήψης. Οι µύκητες 
φαιάς σήψης, αποτελούν µια σχετικά µικρή οµάδα βασιδιοµυκήτων, οι οποίοι αποσυνθέτουν την 
κυτταρίνη και την ηµικυτταρίνη του ξύλου (Ander & Eriksson, 1978; Janshekar & Fiechter, 1983; 
Kirk, 1983; Kirk, 1984), παρακάµπτοντας τη λιγνίνη (περιορίζεται σε αποµεθυλιοποιήσεις) (Kirk, 
1983). Παρ' όλο που οι µύκητες αυτοί διασπούν τις κυτταρίνες ηµικυτταρίνες, τα ένζυµα που 
παράγουν είναι αρκετά µεγάλα, ώστε να µπορέσουν να διαπεράσουν το υλικό του κυτταρικού 
τοιχώµατος του ξύλου, κάτι που καθιστά απαραίτητη την συνύπαρξη τους µαζί µε άλλα ενζυµικά 
συστήµατα για αποτελεσµατική αποδόµηση. Το βιοχηµικό σύστηµα που επιτρέπει στους µύκητες 
να δρουν κατ' αυτόν το τρόπο δεν έχει ακόµα χαρακτηρισθεί. 

 
                Α                       Β 
Εικόνα 4-2. Τυπική κατά µήκος εικόνα αποδόµησης ξύλου από µύκητα λευκής σήψης (Α), και 

Υπόλειµµα αποδόµησης ξύλου από µύκητα φαιάς σήψης (Β) (Από τον R.Blanchette). 

Οι µύκητες µαλακής σήψης (Ασκοµύκητες και ∆ευτεροµύκητες), είναι πιο αργοί και λιγότερο 
αποτελεσµατικοί αποδοµητές από τις άλλες δύο κατηγορίες µυκήτων και συνεπώς είναι 
µικρότερης σηµασίας από ποσοτική άποψη. Αποδοµούν επιλεκτικά τα πολυσακχαρίδια του ξύλου 
και εµφανίζουν µερική ικανότητα αποδόµησης της λιγνίνης (Dix & Webster, 1995). Ελάχιστη 
έρευνα έχει γίνει επάνω στους µύκητες µαλακής σήψης και γι' αυτό οι µηχανισµοί αποδόµησης 
που χρησιµοποιούν παραµένουν άγνωστοι. 
Οι µύκητες λευκής σήψης είναι οι πιο συχνά απαντώµενοι και οι πλέον αποδοτικοί αποδοµητές 

στη φύση, οι οποίοι αποδοµούν κυτταρίνη και λιγνίνη. Πολλά είδη µυκήτων λευκής σήψης, 
διαφόρων γενών, που βρίσκονται σε δασικά οικοσυστήµατα, έχουν ήδη ταξινοµηθεί και 
περιγραφεί (Rayner and Boddy, 1988; Boddy, 1992; Dix and Webster, 1995). 
Μερικοί µάλιστα από αυτούς αποδοµούν επιλεκτικά την λιγνίνη (Ander & Eriksson, 1978; 

Janshekar & Fiechter, 1983; Kirk, 1983; Kirk, 1984). Οι µύκητες αυτοί αποσυνθέτουν πρώτα τη 
λιγνίνη, ώστε να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση τους στην κυτταρίνη και τις ηµικυτταρίνες που 
προστατεύονται από αυτή. Οι ιδιαίτερες ιδιότητες του ενζυµικού συστήµατος των µυκήτων 
λευκής σήψης, που τους καθιστούν τόσο αποδοτικούς αποδοµητές των φαινολικών συστατικών, 
σχετίζονται άµεσα µε τη δοµή της λιγνίνης. 
Οι λιγνινολυτικοί µύκητες απαιτείται να δηµιουργήσουν το H2O2 που απαιτείται ως συν-

υπόστρωµα για τις υπεροξειδάσες. Έτσι, χρησιµοποιούν µια ποικιλία ενζύµων που περιλαµβάνουν 
glucose oxidase, aryl alcohol oxidase και LiP-ενεργοποιηµένη glyoxal oxidase (Zhao & Janse, 1996). 
Παραπέρα το H2O2 µπορεί να παραχθεί από την ίδια την MnP µέσω του Mn(III) εξαρτηµένης 
οξείδωσης των οργανικών οξέων που εκκρίνονται στην υγρή καλλιέργεια (Urzua et al., 1998). 
Τα πλεονεκτήµατα χρήσης των µυκήτων λευκής σήψης µπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

��Μπορούν να αναπτυχθούν σε φθηνά υποστρώµατα όπως υπολείµµατα γεωργικών και 
δασικών εκµεταλλεύσεων (οι υπεροξειδάσες αναπτύσσονται λόγω. τροφικής ανεπάρκειας 
και όχι λόγω καταστολής της σύνθεσης πρωτεϊνών, και έτσι για τους µύκητες λευκής σήψης 
δε χρειάζεται να µεσολαβήσει περίοδος προσαρµογής). 
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��Με την προϋπόθεση πως θα αναπτυχθούν οι κατάλληλοι µηχανισµοί εµβολιασµού και 
διασποράς, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αποδόµηση ρυπαντών σε υδάτινους και 
εδαφικούς αποδέκτες. 

��Τα παραγόµενα από τους µύκητες ένζυµα µπορούν να χρησιµοποιηθούν απ' ευθείας, 
ιδιαίτερα µετά την ακινητοποίηση τους σε κατάλληλα συστήµατα-φορείς. 
Οι µύκητες λευκής σήψης εξασθενούν το ξύλο τελικά δίδοντας σ� αυτό µια ινώδης υφή 

(Εικόνα 4-3). Από τους βασιδιοµύκητες λευκής σήψης, οι µύκητες της τάξεως Aphyllophorales 
είναι οι πιο αποδοτικοί αποδοµητές της λιγνίνης και ο µετασχηµατισµός λιγνινοκυτταρινούχων 
υλικών από διάφορα είδη έχει διερευνηθεί (Ander & Eriksson 1978, Crawford 1981, Kirk 1983).  

 
Εικόνα 4-3. Λύση κυτταρικού τοιχώµατος κωνοφόρου από µύκητα λευκής σήψης. Μία υφή έχει 

διαπεράσει το τοίχωµα στο επόµενο κύτταρο µέσω στοµατίου. Μία παραγόµενη µήτρα 
πολυσακχαρίτη περιβάλλει την υφή και επεκτείνεται πέρα από την επιφάνεια του 
κυτταρικού τοιχώµατος (Πίεση 10 µm) (Από R.A. Blanchette). 

4.3.2. Παράγοντες που επιδρούν στην αποτοξικοποίηση των Υ.Α.Ε. σε υγρές καλλιέργειες 
βασιδιοµυκήτων 

Οι καλλιεργητικές παράµετροι της αποδόµησης της λιγνίνης έχουν αρκετά µελετηθεί µε την 
χρησιµοποίηση των 14C-σηµασµένων συνθετικών λιγνινών ως υποστρωµάτων. Οι παράµετροι 
αυτοί είναι γνωστό ότι επηρεάζουν τόσο την λιγνινόλυση όσο και τον αποχρωµατισµό των 
υγρών αποβλήτων γενικά και κατ� επέκταση των Υ.Α.Ε. Ακολουθεί µια σύντοµη παρουσίαση 
τους: 

4.3.2.1. Άζωτο  
Στους περισσότερους από τους µύκητες που έχουν µελετηθεί, η λιγνινόλυση συµβαίνει κατά 

τον δευτερογενή µεταβολισµό, κάτω από συνθήκες έλλειψης θρεπτικών συστατικών. Το 
περιοριστικό θρεπτικό συστατικό για την ανάπτυξη των µυκήτων είναι στις περισσότερες 
περιπτώσεις το άζωτο, γι' αυτό και οι έρευνες για λιγνινολυτικούς µύκητες εστιάζονται στην 
καλλιέργεια τους σε φτωχά, σε άζωτο, υποστρώµατα. 
Η πορεία αποδόµησης της λιγνίνης προτείνεται ότι ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις. Στην 

αρχική φάση συντίθεται το λιγνινολυτικό ενζυµικό σύστηµα, ενώ στον δευτερογενή ιδιοφασικό 
µεταβολισµό η λιγνίνη αποδοµείται, προκαλούµενη από την µείωση του αζώτου στο υπόστρωµα 
(Keyser et al., 1978). Σε υπόστρωµα πλούσιο σε άζωτο έχει επισηµανθεί ότι παρατηρείται µια 
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καταστολή της αποδόµησης της λιγνίνης Kirk et.al.,1978). Μια δυσµενής επίδραση του αζώτου 
στην αποδόµηση της λιγνίνης προτείνεται ότι οφείλεται εξαιτίας των (Reid, 1979):  
• Η υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο συµβάλλει στην γρήγορη µείωση των ενεργειακών 
πηγών, γνωστή η συµβολή τους στην αποδόµηση της λιγνίνης. 

• ο µεταβολισµός του αζώτου ο οποίος ανταγωνίζεται τον µεταβολισµό της λιγνίνης µέσω των 
απαιτήσεων του για τους συν-παράγοντες. 

• το γεγονός ότι ρυθµίζει την σύνθεση ενός ή περισσοτέρων συστατικών του συστήµατος 
αποδόµησης της λιγνίνης  

• η αύξηση σχηµατισµού της βιοµάζας, η οποία αυξάνει τον ρυθµό της αναπνοής. 
Ο Reid επίσης παρατήρησε ότι η σχέση C/N του µέσου καλλιέργειας µπορεί να είναι καλός 

δείκτης αποδόµησης της λιγνίνης από τα απόλυτα επίπεδα των υδατανθράκων και του αζώτου. 
Μια παρόµοια διαπίστωση έγινε από τους Odier και Roch (1983), κατά την αποδόµηση της 14C-
σηµασµένης λιγνίνης από τον Phanerocheate chrysosporium και Phelebia radiata, ότι δηλαδή 
αυτή εξαρτούνταν από την αναλογία C/N. Εντούτοις η αποδόµηση της λιγνίνης από αρκετούς 
µύκητες λευκής σήψης προφανώς δεν υποκινείται από τά επίπεδα του αζώτου (Buswell & Odier, 
1987; Kirk & Farrell, 1987; Perie & Gold 1991). Ο µύκητας λευκής σήψης Lentinus edodes είναι 
επίσης ικανός να παράγει λιγνινολυτικά ένζυµα κατά την πρώτη φάση τηςανάπτυξης του και αυτή 
η ικανότητα του δεν καταστέλλεται από την σχέση C/N (Leatham, 1986; Giovannozzi ermanni et 
al., 1993). Γενικά οι ελάχιστες ποσότητες N και P πρέπει να βρίσκονται σε σχέση 
BOD5/N/P=100/5/1 για να είναι αποτελεσµατική η αερόβια επεξεργασία των υγρών αποβλήτων 
ελαιουργείων (Janer Del Valle, 1980). 

4.3.2.2. Άνθρακας � συνυπόστρωµα 
Οι λιγνινολυτικοί µύκητες δεν µπορούν να γρησιµοποιήσουν την λιγνίνη, ως µοναδική πηγή 

ενέργειας και άνθρακα, αντίθετα εξαρτώνται από τα πιο ευαφοµοίωτα πολυσακχαρίδια που 
υπάρχουν στα λιγνινοκυτταρινούχα υποστρώµατα. 
Ένας µεγάλος αριθµός µελετών έχει δείξει ότι το λιγνινολυτικό σύστηµα δεν είναι επαγώγιµο 

από την λιγνίνη και δεν µπορεί να συνεισφέρει ως υπόστρωµα ανάπτυξης (Kirk, Connors & 
Zeikus 1976; Keyser et al., 1978). Η αποδόµηση της λιγνίνης εξαρτάται από την παρουσία ενός 
έτοιµου ικανού για µεταβολισµό συν-υποστρώµατος όπως η γλυκόζη. Η απαίτηση για ένα 
υπόστρωµα ανάπτυξης είναι πρωτοφανής επειδή η φυσική λιγνίνη είναι δυνητικά ικανή και µια 
από τις πλέον άφθονες πηγές του µικροβιακού άνθρακα και ενέργειας. Η βάση της απαίτησης για 
υπόστρωµα ανάπτυξης είναι ασαφής αλλά έχει θεωρηθεί ότι:  
Η ενέργεια που ανακτάται µε τον µεταβολισµό της λιγνίνης είναι αρκετά ελάχιστη για να 

υποστηρίξει την αύξηση και είναι µόνο µια οριακή πηγή άνθρακα/ενέργειας για την διατήρηση 
του µεταβολισµού (Jefferies et al., 1981). 
Ο βαθµός της λιγνινολυτικής ενεργότητας είναι πολύ χαµηλός για µικροβιακή ανάπτυξη (Kirk 

et al., 1978). Οι Leisola και Feichter (1986) έχουν επίσης υποστηρίξει ότι επειδή η λιγνίνη είναι 
ανίκανη να συνεισφέρει ως υπόστρωµα ανάπτυξης, το συν-υπόστρωµα είναι πιθανόν η πηγή της 
ενέργειας για την βιοσύνθεση των επί µέρους συστατικών του λιγνινολυτικού συστήµατος. Η 
φύση της πηγής του άνθρακα επίσης επηρεάζει την ενεργότητα της λιγνινάσης µέσω της 
επίδρασης του ρυθµού παραγωγής του H2O2 (Tonon και Odier 1988). Οι Kirk et al. (1976) 
αναφέρουν ότι σταµάτησε η αποδόµηση της λιγνίνης από τους Phanerocheate chrysosporium και 
C. versicolor όταν εξαντλήθηκε η παροχή του άνθρακα. Γενικά οι µύκητες λευκής σήψης δεν 
µπορούν να αποδοµήσουν την λιγνίνη , εκτός αν προστίθεται ταυτόχρονα το συν-υπόστρωµα στο 
µέσο ανάπτυξης. 

4.3.2.3. Οξυγόνο  
Η µερική πίεση του οξυγόνου έχει µια έντονη επίδραση στον ρυθµό και την έκταση της 

αποδόµησης της λιγνίνης από τον P. chrysosporium, αλλά όχι στην ανάπτυξη του (Kirk et al., 
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1978; Barlev & Kirk, 1981). Εντούτοις στην δεύτερη φάση η πορεία αποδόµησης της λιγνίνης 
είναι απόλυτα µια οξειδωτική διαδικασία και χρειάζεται την παρουσία του Ο2 µε µια µερική πίεση 
ίση µε εκείνη της ατµόσφαιρας. Αύξηση του Ο2 στην καλλιέργεια έχει ως αποτέλεσµα µια ισχυρή 
επίδραση στον ρυθµό αποδόµησης της λιγνίνης (Buswell και Odier 1987; Kirk & Farrell, 1987). Ο 
ταχύτερος ρυθµός αποδόµησης του λιόζουµου επιτεύχθηκε σε καλλιέργειες του P. chrysosporium, 
όταν το Ο2 ήταν 100%. Υπό την επίδραση του αέρα αποµακρύνθηκε µόνον το 25% του χρώµατος 
(Sayadi & Elluez, 1992). Το µοριακό Ο2 φαίνεται να επάγει τα υπεύθυνα ένζυµα στον 
συγκεκριµένο µύκητα (Reid & Seifert,1982). 

4.3.2.4. Ανάδευση των καλλιεργειών  
Η ανάδευση γενικά χρησιµοποιείται για να αυξάνει τον ρυθµό ανταλλαγής αερίων µεταξύ 

της ατµόσφαιρας και του µέσου καλλιέργειας. Ο Kirk et al., 1978 αναφέρουν ότι µια αρχική 
περίοδος χωρίς ανάδευση απαιτείται για αποφυγή µιας σοβαρής αναστολής της αποδόµησης της 
λιγνίνης. Οι Reid et al. (1985) παρατήρησαν ότι µη ιοντικά επιφανειοδραστικά όπως το Tween-
80 ήταν απαραίτητα για την παραγωγή λιγνινάσης σε αναδευόµενες καλλιέργειες. Η 
συµπλήρωση του µέσου ανάπτυξης του P. chrysosporium µε γαλακτοποιηµένα φυτικά έλαια, 
λιπαρά οξέα και φωσφολιπίδια, αύξησε την ενεργότητα της LiP που απαιτείται για την 
αποδόµηση της λιγνίνης (Asther et al., 1988). Η έκταση της ανάπτυξης της µυκηλιακής βιοµάζας 
είναι εξίσου καλή σε στατικές και αναδευόµενες καλλιέργειες. Εντούτοις η ανάδευση της 
καλλιέργειας καταλήγει στον σχηµατισµό ιζήµατος και ισχυρής καταστολής της λιγνινολυτικής 
ενεργότητας. Επιπλέον αν το προ-ανεπτυγµένο µυκήλιο αναδεύεται, τούτο δεν φαίνεται να 
επηρεάζει την αποδόµηση της λιγνίνης (Kirk, 1980). Η έρευνα γύρω από το θέµα της ανάδευσης 
συνεχίζεται. 

4.3.2.5. Μικροστοιχεία (ιχνοστοιχεία) 
Η αποδόµηση της λιγνίνης από τους µύκητες λευκής σήψης έχει αναφερθεί ότι εξαρτάται 

υσχυρά από την παρουσία Mn (Leatham, 1986; Perie & Gold, 1991). Η κατακρήµνιση του MnΟ2 
αυξάνει στο ξύλο µετά την αποδόµηση του από µερικούς µύκητες (Blanchette, 1984). Τα ιόντα 
Mg2+ είναι γνωστοί ενεργοποιητές πολλών οξειδασών. Οι Kirk et al. (1986) αναφέρουν αύξηση 
της λιγνινολυτικής ικανότητας του ενζύµου της τάξης του 1,7 σε µέσο καλλιέργειας του P. 
chrysosporium που περιείχε Mn, Mg, Fe, Co, Ca, Zn, Cu, Mo , Al.  

4.3.2.6. pH 
To pH του µέσου ανάπτυξης βρέθηκε ότι είναι καθοριστικός παράγοντας για την λιγνινόλυση. 

Το άριστο pH καλλιέργειας για την λιγνινόλυση από τον P. chrysosporium είναι το 4.0 � 4.5 µε 
καταστολή της πάνω από 5.5 και κάτω από 3.5. Το άριστο pH εντούτοις ήταν λίγο υψηλότρο από 
εκείνο της αποδόµησης της λιγνίνης (Reid, 1979). Οι Kirk et al. (1978) έχουν επίσης δείξει ότι η 
αποδόµηση της λιγνίνης είναι αρκετά ευαίσθητη στο pH και εποµένως απαιτείται ο έλεγχος του 
κατά την διεξαγωγή της. Ο έλεγχος του είναι προβληµατικός σε υψηλές συγκεντρώσεις αζώτου 
και όταν τα άλατα των καρβοξυλικών οξέων προσφέρονται ως υπόστρωµα ανάπτυξης.  

4.3.2.7. Ένζυµα 
Τόσο η απουσία εξειδίκευσης, που χαρακτηρίζει τα ένζυµα που παράγονται από αυτές τις 

συγκεκριµένες κατηγορίες µυκήτων, όσο και οι δοµικές σχέσεις πολλών αρωµατικών ρύπων µε τα 
φυσικά υποστρώµατα αυτών των ενζύµων, υπέδειξαν τη των λιγνινολυτικών αυτών 
µικροοργανισµών στην επεξεργασία των υγρών των ελαιουργείων. Με δεδοµένο το γεγονός ότι η 
λιγνίνη αποτελεί ένα δυσκολοαποδοµήσιµο πολυµερές, είναι προφανές ότι οι µύκητες 
επιστρατεύουν ασυνήθιστους µηχανισµούς για να την αποδοµήσουν. Αρκετές έρευνες έχουν 
µελετήσει τους µηχανισµούς αυτούς και όλοι παρουσιάζουν ένα θεµελιώδες χαρακτηριστικό: 
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έχουν ως βάση τη δηµιουργία ελευθέρων ριζών, προερχόµενων από τη λιγνίνη, όπου στη συνέχεια 
εξαιτίας της αστάθειας τους, λαµβάνουν µέρος σε µια σειρά αυθόρµητων αντιδράσεων διάσπασης. 

4.3.3. Αξιολόγηση οργανισµών στην βιοαποδόµηση οργανικού φορτίου Υ.Α.Ε. 
Οι µύκητες αποτελούν την κύρια οµάδα µικροοργανισµών που χρησιµοποιήθηκαν στο 

παρελθόν σε διάφορες ερευνητικές προσπάθειες µε σκοπό να µειώσουν ή να εξαλείφουν την 
παρεµποδιστική δράση των φαινολικών ουσιών και να µετατρέψουν το αρχικό απόβλητο σε ένα 
χρήσιµο τελικό προϊόν ή να το προετοιµάσουν και να το κάνουν επιδεκτικό σε νέους 
φυσικοχηµικούς και βιολογικούς χειρισµούς. Ο ρόλος των µυκήτων, στην αντιµετώπιση του 
σηµαντικού προβλήµατος της αποτοξικοποίησης των αποβλήτων των ελαιουργείων, παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η ικανότητα τους να βιοµετατρέπουν τα υγρά απόβλητα, µπορεί να 
αξιοποιηθεί προς δύο κατευθύνσεις: α) µέσω της παραγωγής ενός ενδιάµεσου προϊόντος 
επιδεκτικού σε περαιτέρω φυσικοχηµικούς και βιολογικούς χειρισµούς και β) στη παραγωγή ενός 
χρήσιµου τελικού προϊόντος. 
Στην προσπάθεια βιοαποδόµησης και αξιοποίησης των αποβλήτων ελαιουργείου, πολλοί 

µικροοργανισµοί έχουν χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν [Πίνακας Π1-10 (Βλ. Παρ. 1) από Zervakis & 
Balis, 1996 (τροποποιηµένος και εµπλουτισµένος)]. Πολλά είδη µικροοργανισµών παρεµποδίζονται 
από τα Υ.Α.Ε. ενώ άλλα κατορθώνουν και αναπτύσσονται βιοαποδοµώντας τα απόβλητα Όπως 
συµβαίνει και σε άλλα φυτικά εκχυλίσµατα, οι φαινολικές ουσίες και τα λιπαρά οξέα που 
περιέχονται στο Υ.Α.Ε., δηµιουργούν εκλεκτικό περιβάλλον και περιορίζουν το φάσµα των 
µικροοργανισµών εκείνων που θα µπορούσαν να εκµεταλλευτούν το πλούσιο οργανικό του φορτίο. 
Η αποτελεσµατικότητα της χρήσης ορισµένων µυκήτων στην επεξεργασία των υγρών 

αποβλήτων ελαιουργείων, οφείλεται στην ικανότητα τους, να παράγουν εξωκυτταρικά ένζυµα, 
µεταβολίζοντας φαινολικές ενώσεις, ταννίνες, και άλλες ενώσεις παρεµφερών δοµών. Επίσης, 
ιδιαίτερα σηµαντική είναι η συσχέτιση της µείωσης της συγκέντρωσης των ταννινών και των 
αρωµατικών ενώσεων, µε την αποτελεσµατικότερη δράση των αναερόβιων µεθανογόνων 
βακτηρίων, αφού Μειώνεται η παρεµποδιστική δράση του αποβλήτου ως προς αυτά (Sierra-
Alvarez and Lettinga, 1990; Beccari et αl., 1999; Hamdi; and Moctar, 1992). 
Επίσης ένα ακόµα σηµαντικό συµπέρασµα που προκύπτει, από πολλές ερευνητικές, είναι ότι 

οι µύκητες λευκής σήψης, ανάλογα µε το είδος και το γένος που ανήκουν παρουσιάζουν 
διαφοροποιήσεις, όσον αφορά την ικανότητα αποχρωµατισµού και µείωσης των φαινολικών 
ουσιών των αποβλήτων των ελαιουργείων. 
Οι µύκητες του γένους Pleurotus, είναι από τους πιο αποδοτικούς, όσο αφορά την παραγωγή 

κυτταρινολυτικών και λιγνινολυτικών ενζύµων. Στο γένος αυτό, τα ένζυµα είναι υπεύθυνα για την 
διάσπαση της λιγνίνης, είναι οι λακκάσες, ενώ δεν έχει ανιχνευθεί η LiP. Ενδεικτικά αναφέρουµε, 
ότι κατά την καλλιέργεια τεσσάρων ειδών του γένους Pleurotus, σε υγρά απόβλητα ελαιουργείου 
διαπιστώθηκε ότι τα είδη αυτά παρήγαγαν περισσότερη λακκάση, αποδοµούσαν τις φαινολικές 
ενώσεις ταχύτερα και πληρέστερα (Sanjust et αι., 1991). Επίσης διαπιστώθηκε ότι η αύξηση 
βιοµάζας προκαλεί ταυτόχρονη αύξηση παραγωγής ενζύµου (Tomati et al., 1991; Erern et αl., 1992). 
Άρα γίνεται φανερό ότι, η λειτουργία του ενζυµικού συστήµατος βιοαποδόµησης των µυκήτων του 
γένους Pleurotus, ενεργοποιείται από µια σειρά ενώσεων που υπάρχουν στα υγρά απόβλητα 
ελαιουργείων όπως οι πολυφαινόλες, οι αρωµατικές αµίνες, οι διµέθυλο-τριµέθυλοφαινόλες, κ. α, 
έχοντας ως αποτέλεσµα τη µείωση της τοξικότητας των αποβλήτων (Martirani et al.,1996). 
Οι µύκητες που ανήκουν στο γένος Pleurotus (Fr.) Kummer είναι εκλεκτικοί αποικοδοµητές 

της λιγνίνης και µεταξύ των πιο αποδοτικών µυκήτων όσον αφορά την παραγωγή 
κυτταρινολιγνινολυτικών ενζύµων (Ander & Eriksson 1978, Platt et al., 1983). Στους µύκητες 
Pleurotus, η εξάρτηση της αποδόµησης από την παρουσία των φαινολοξειδασών αποδείχθηκε από 
τους Platt et al. (1984), οι οποίοι έδειξαν ότι στελέχη P. ostreatus µη ικανά να παράγουν λακκάση, 
είχαν πολύ µικρή ικανότητα να αποδοµήσουν συστατικά της λιγνίνης σε άχυρο βαµβακιού. Άλλοι 
ερευνητές ωστόσο ισχυρίζονται ότι, η κύρια επίδραση των φαινολοξειδασών είναι ο πολυµερισµός 
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της λιγνίνης, ενώ οξειδωτικά ένζυµα της οµάδας των υπεροξειδασών µπορεί να είναι υπεύθυνα για 
την διαδικασία της αποδόµησης (Tien & Kirk 1983). Στελέχη µυκήτων Pleurotus αναπτύχθηκαν 
σε περλίτη διαποτισµένο µε Υ.Α.Ε. και παρήγαγαν καρποφορίες (µανιτάρια) µε ταυτόχρονη 
επίτευξη σηµαντικής µειώσεως στο φαινολικό περιεχόµενο του αποβλήτου (Sanjust et al., 1991). 
Οι Tomati et al. (1991) αναφέρουν την ανάπτυξη στελεχών Pleurotus σε υγρό υπόστρωµα από 
Υ.Α.Ε. για την παραγωγή µυκηλιακής βιοµάζας και την αποδόµηοη των φαινολικών ουσιών του 
αποβλήτου. Σε πιο πρόσφατη εργασία εξετάστηκαν δεκαέξι στελέχη του γένους Pleurotus όσον 
αφορά την ικανότητα τους να αποχρωµατίσουν τα Υ.Α.Ε. (Flouri et al., 1995). 
Χρήση µυκήτων του γένους Pleurotus µε αποτέλεσµα τον αποχρωµατισµό τους, τη µείωση 

της φυτοτοξικής τους δράσης και ρυπαντικών χαρακτηριστικών µε ταυτόχρονη παραγωγή 
βιοµάζας η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως υγρό εµβόλιο ("spawn") και ως ζωοτροφή, και 
εδώδιµων µανιταριών έχει αναφερθεί από τούς (Sanjust et al., 1991; Zervakis et al., 1996). 
∆ευτεροµύκητες όπως οι Torulopsis utilis (Fiestas Ros de Ursinos 1961; 1966), 

Saccharomyces lipolitica (Ercoli & Ertola, 1983), Aspergittus niger (Raimbult & Alazard, 1980), 
Candida krusei, Saccharomyces sp. (Gharsaflah, 1993), έχουν χρησιµοποιηθεί για την µείωση του 
BOD και για παραγωγή µονοκυτταρικής πρωτεΐνης η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον 
εµπλουτισµό των ζωοτροφών. Έχει δειχθεί ακόµα ότι, ο Aspergiflus niger µέσω της παραγωγής 
πρωτεΐνης µειώνει το φαινολικό περιεχόµενο του Υ.Α.Ε. και το αποχρωµατίζει µερικώς (Hamdi et 
al., 1991). Βελτιώνει επίσης την κινητική της διήθησης αφού οι περισσότερες βιολογικές και 
φυσικο-βιολογικές διαδικασίες για την επεξεργασία του Υ.Α.Ε. ξεκινούν, µε διήθηση για την 
αποµάκρυνση των ολικών αιωρούµενων στερεών (Hamdi & Ellouz, 1992). 
∆ιάφορα είδη ζυµών όπως οι Tonilopsis utilis, Saccharomyces lipolitica και Geotrichum 

candidum, έχουν χρησιµοποιηθεί κατά το παρελθόν για την παραγωγή µονοκυτταρικής πρωτεΐνης 
που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως πρόσθετο ζωοτροφών, ενώ παράλληλα µειώνουν σηµαντικά το 
οργανικό φορτίο του αποβλήτου των ελαιουργείων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η ζύµη 
Yarrowia lipolytica, χρησιµοποιήθηκε για παραγωγή βιοµάζας ενώ µείωσε το COD του 
αποβλήτου κατά 80%. Η εµπορική αξιοποίηση της παραγόµενης βιοµάζας αποτελεί έναν από τους 
µελλοντικούς στόχους των ερευνητών. Επίσης ο µύκητας Aspergillus niger έδωσε καλά 
αποτελέσµατα, τόσο στην παραγωγή µονοκυτταρικής πρωτεΐνης, όσο και στη µείωση του 
οργανικού φορτίου του αποβλήτου κατά 72%, το οποίο και αποχρωµάτισε µερικώς, µειώνοντας 
το φαινολικό φορτίο κατά 76% (Garcia et al., 1999). Επίσης οι Sayadi et al. (1993) παρατήρησαν 
ότι ο Aspergillus niger δεν επέδρασε στις µεγάλου µοριακού βάρους πολυφαινολικές ενώσεις, παρ' 
ότι υποδόµησε µεγάλη ποσότητα ταννινών και άλλων αρωµατικών ενώσεων. 
Ο Aspergillus terreus χρησιµοποιήθηκε επίσης για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων 

των ελαιουργείων (Garcia et al., 1999), επιτυγχάνοντας µείωση του χηµικά απαιτούµενου 
οξυγόνου κατά 63% και των φαινολικών ουσιών κατά 64%. 
Μύκητες που ανήκουν στην οµάδας λευκής σήψης όπως οι: Phanerocheate fchrysosporium, 

Trametes versicolor, Dichomitus squalens, κ. α, έχουν κατά καιρούς αξιολογηθεί, ως προς την 
ικανότητα τους να βιοµετατρέπουν υγρά απόβλητα ελαιουργείων. Η σηµαντική ικανότητα 
αποχρωµατισµού που επέδειξε ο µύκητας Phanerocheate chrysosporium (Sayadi and EIlouz, 1992), 
συσχετίστηκε µε την ταχύτητα και την ικανότητα του να αποδοµεί αρωµατικές ενώσεις µεγάλου και 
µικρού µοριακού βάρους. Ο ιδιαίτερα υψηλός βαθµός αποχρωµατισµού που παρατηρείται σε 
ορισµένους από τους µύκητες αυτούς, συσχετίζεται µε τη δράση των ένζύµων LiP και ΜnΡ. 
Ειδικότερα, ο P. chrysosporrum παρουσιάζει την ταχύτερη αύξηση στο Υ.Α.Ε. σε σχέση µε 

άλλους βασιδιοµύκητες και µέσω του λιγνινολυτικού του συστήµατος αποδοµεί τις φαινολικές 
ουσίες και αποχρωµατίζει γρήγορα το Υ.Α.Ε.. (Sain-Jimenez & Gomez-Alarcon, 1986; Perez et 
al., 1987; Sayadi & Ellouz, 1993). Οι Grappelli et al. (1991) έδειξαν ότι ο µύκητας Lentinus 
edodes µπορεί και µειώνει το φαινολικό περιεχόµενο του Υ.Α.Ε. ενώ παράλληλα παράγει 
µυκηλιακή βιοµάζα και λιγνινολυτικά ένζυµα. Υποστηρίζουν επίσης ότι το απόβλητο αυτό µπορεί 
να αποτελέσει πολύ καλό υλικό για την παραγωγή υγρού προϊόντος που θα είναι πλούσιο σε 
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ένζυµα αποδόµησης λιγνινοκυτταρινούχων υλικών. 
Χαρακτηριστική περίπτωση χρήσης του Ρ. chrysosporium αποτελεί η αποδόµηση των 

αρωµατικών ενώσεων που περιέχονται στα λιόζουµα µέσω της παραγωγής αρκετής µυκηλιακής 
βιοµάζας (Saiz Jimenez & Gomez-Alarcon, 1986). Η ανάπτυξή του µάλιστα συνδυάστηκε µε τον 
αποχρωµατισµό των υγρών αποβλήτων ελαιουργείων, η οποία υλοποιήθηκε κατά την πρώτη 
φάση αύξησης του µύκητα. Παράλληλα διαπιστώθηκε σηµαντική µείωση της χηµικής απαίτησης 
σε οξυγόνο (COD) των λιόζουµων αποδεικνύοντας τη σχέση της συγκεκριµένης περιβαλλοντικής 
παραµέτρου µε το χρώµα των αποβλήτων, και οφείλεται στη διάσπαση των φαινολικών ενώσεων 
(Perez et al., Ι987; Sayadi & Ellouz, Ι992). Ανάλογη συµπεριφορά επέδειξαν κατ άλλα είδη 
µακροµυκήτων όπως τα Phlebia radiata, Trametes versicolor, Polyporus frondosus και 
Dichomitus squalens (Sayadi & Ellouz, 1993). Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα των 
Grappelli et al. (1991), όπου διαπιστώθηκε η ικανότητα του µύκητα Lentinula edodes να µειώνει 
το φαινολικό φορτίο των υγρών αποβλήτων ελαιουργείων, παράγοντας ταυτόχρονα σηµαντική 
ποσότητα µυκηλιακής βιοµάζας. Ο µύκητας αυτός είναι επιλεκτικός αποδοµητής της, 
αποδοµώντας τη σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα (Leatham and Kirk, 1983). 
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5. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

5.1. Εισαγωγή 
Η αναζήτηση οικολογικά και οικονοµικά αποδεκτών µεθόδων για την εξάλειψη προβληµάτων 

ρύπανσης από γεωργικές δραστηριότητες οδήγησε στην προσέγγιση της βιοεξυγίανσης στην 
διαχείριση των υγρών αποβλήτων ελαιουργείων. Στα πλαίσια αυτής της βιοτεχνολογικής µεθόδου 
έχουν εφαρµοσθεί διάφορες επιµέρους µέθοδοι και χρησιµοποιηθεί πολλοί οργανισµοί. Μεταξύ 
αυτών ένας σχετικά µεγάλος αριθµός βασιδιοµυκήτων (λευκής σήψης) έχει µελετηθεί ως προς την 
δυνατότητα µείωσης του ρυπαντικού φορτίου (ολικού οργανικού, πολυφαινολικού) αλλά και του 
αποχρωµατισµού του λιόζουµου. Στόχος της παρούσας µελέτης ήταν η συγκριτική αξιολόγηση 
διάφορων µυκήτων λευκής σήψης στα υγρά απόβλητα ελαιουργείων, στην προσπάθεια 
αποτοξικοποίησης τους ώστε να µειωθεί η φυτοτοξικότητα τους και γενικά να αµβλυνθούν οι 
δυσµενείς επιπτώσεις από την διάθεση τους στο περιβάλλον. Χρησιµοποιήθηκε λιόζουµο από 
ελαιουργείο τριών φάσεων. Αξιολογήθηκε η ικανότητα πενήντα εξι στελεχών, (σε δύο κύριες 
δοκιµές και σε υγρές στατικές καλλιέργειες) να βιοαποδοµούν το απόβλητο, µειώνοντας το ολικό 
οργανικό  φορτίο, τα φαινολικά του, και το χρώµα του. Στις εικόνες 5-1 έως 5-6 παρουσιάζονται 
τα γένη � είδη µυκήτων των στελεχών που χρησιµοποιήθηκαν. Μελετήθηκε επίσης η επίδραση 
του αποβλήτου στην παραγωγή νωπής και ξηρής µυκηλιακής βιοµάζας και επιβεβαιώθηκε η 
ενεργότητα συγκεκριµένων ενζύµων που τους χαρακτηρίζει και είναι υπεύθυνα για την 
βιοαποδόµηση των αποβλήτων. Επιπρόσ- 

 

Εικόνα 5-1. Lentinula edodes Εικόνα 5-2. Ganoderma australe 

   
Εικόνα 5-3. Pleurotus ostreatus Εικόνα 5-4. Pleurotus pulmonarius 



 76

  
Εικόνα 5-5. Auricularia auricula-judae Εικόνα 5-6. Pleurotus eryngii 

θετα, µετρήθηκε η φυτοτοξικότητα, µετά την εφαρµογή των µυκήτων, µε σκοπό να επιβεβαιωθεί 
ότι πιθανόν οι πολυφαινόλες είναι οι κύρια υπεύθυνες γι� αυτή.  

5.2. ∆οκιµές  

5.2.1. 1η κύρια δοκιµή 
Εγκατάσταση δοκιµής: αραίωση 50%, ρύθµιση του pH στο 5,7 µε NaOH 5N, φυγοκέντρηση στις 

6000 rpm/ 10 min, πλήρωση κωνικών φιαλών των 100 ml µε 40 ml λιόζουµου, αποστείρωση στους 
121°C για 20 min). Μέτρηση του pH = 4,985 και EC = 6,057ms/cm στο αρχικό 50% λιόζουµο, αλλά 
και σε αποστειρωµένο pH = 5,8 και EC =6,02. Το BOD5 = 29724,79 mg O2 /l στο αρχικό 50% 
λιόζουµο, τά ολικά αιωρούµενα = 5,33 mg/ l, τα πτητικά αιωρούµενα στερεά = 4,25 mg/ l. 
Εµβολιασµός του υποστρώµατος (λιόζουµου) κάτω από ασηπτικές συνθήκες µε τα εξής 

στελέχη βασιδιοµυκήτων (Πίνακας 5-1), δικάρυο-αποµόνωση από καρποφορίες (σε τρείς 
επαναλήψεις). 
Συνολικά χρησιµοποιηθηκαν 56 στελέχη για αξιολόγηση. Μεταφορά των κωνικών φιαλών σε 

θάλαµο ανάπτυξης (Εικόνα 5-7) φωτιζόµενο µέσης θερµοκρασίας 25-280C. Eίχε προηγηθεί 
αρχικά µεταφορά των στελεχών των µυκήτων απο την συλλογή (θρεπτικό υπόστρωµα CYM) σε 
θρεπτικό υπόστρωµα PDA, στην συνέχεια έγινε εµβολιασµός τους σε λιόζουµο 50% 
στερεοποιηµένο µε άγαρ και µε ρυθµισµένο pH στο 6,0 µε CaO. για τον πρώτο εγκλιµατισµό 
τους. Εγκατάσταση δοκιµής φυτοτοξικότητας σε τρυβλία µε διηθητικό χαρτί ως υπόστρωµα 
(1ml/διηθητικό χαρτί) και χρησιµοποιήθηκαν 25 σπόροι κάρδαµου, µηδικής, σιναπιού/τρυβλίο ως 
φυτικό υλικό για δοκιµή (σε τρείς επαναλήψεις). 
Οι παράµετροι που µετρήθηκαν στην έναρξη της δοκιµής ήταν οι εξής : 

��Υπολογισµός του δείκτη βλαστικότητας ως προς το ριζίδιο αλλά και ως προς το βλαστίδιο. 
��Μέτρηση χρώµατος αρχικού λιόζουµου στα 400, 465 και στα 600 nm  
��Μέτρηση φωτοµετρικά του ολικού COD και BOD5 στα αρχικά βιολογικά υλικά (λιόζουµα), 
των ολικών αιωρούµενων και πτητικών στερεών.  

��Μέτρηση των ολικών φαινολικών µε την µέθοδο Folin - Ciocalteau εκπεφρασµένα σε 
συρινγγικό οξύ στα αρχικά βιολογικά υλικά (λιόζουµα). 
2. Οι παράµετροι που µετρήθηκαν µε το τέλος της δοκιµής (µετά 35 ηµέρες επώασης) ήταν οι 

εξής : 
��Το νωπό και ξηρό βάρος του µυκηλίου όλων των στελεχών των µυκήτων. 
��Το χρώµα των εµβολιασµένων λιόζουµων στα 400, 465 και στα 600 nm  
��Τα ολικά φαινολικά µε την µέθοδο Folin - Ciocalteau εκπεφρασµένα σε συρινγγικό οξύ των 
εµβολιασµένων λιόζουµων. 
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��Το ολικό COD των εµβολιασµένων λιόζουµων.  
��Εγκατάσταση τελικής δοκιµής φυτοτοξικότητας (για τούς 
εξής µύκητες: SIEF 0232, 1246, 1123, P46, 22, P16, 850402, 
851101, P69, sief 089 ) σε τρυβλία µε διηθητικό χαρτί ως 
υπόστρωµα (1ml/διηθητικό χαρτί) και χρησιµοποιήθηκαν 25 
σπόροι κάρδαµου / τρυβλίο ως φυτικό υλικό για δοκιµή (σε 
τρείς επαναλήψεις). Υπολογισµός του δείκτη 
βλαστικότητας ως πρός το ριζίδιο. Εικόνα 5-7. Θάλαµος ανάπτυξης 

καλλιεργειών 1ης δοκιµής. 
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Πίνακας 5-1. Χρησιµοποιηθέντα στελέχη µανιταριών (ετεροκάρυων) διατηρηµένα στη συλλογή 
µυκήτων του Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας του Ινστιτούτου Ελαίας και 
Οπωροκηπευτικών της Καλαµάτας [NAGREF-IK]. 

         
 Species  Geographic  Acquisition  
     origin  source & Code no. a
  
            
 Auricularia auricula-judae   China, Shanghai  SIEF 0089  
 Ganoderma australe   Greece, Mt. Taygetos  IK1600 
 Ganoderma carnosum   Greece, Mt. Taygetos  IK1642 
 Lentinula edodes   China, Fujian  SIEF 0231  
 Lentinula edodes   China, Guangdong  SIEF 0232  
 Lentinula edodes   commercial strain  IK12  
 Pleurotus cornucopiae   Germany  ATCC 38547 
 Pleurotus eryngii   Greece, Crete  LGAM P63 
 Pleurotus eryngii   Greece, Evros  LGAM P65  
 Pleurotus eryngii   Greece, Evros  LGAM P66 
 Pleurotus eryngii   Greece, Andros  LGAM P101  
 Pleurotus eryngii   Greece, Andros  LGAM P102  
 Pleurotus eryngii   Greece, Ag. Efstratios  LGAM P109  
 Pleurotus eryngii   ex-Czechoslovakia  D1832 
 Pleurotus eryngii   ex-Czechoslovakia  CBS 10082  
 Pleurotus eryngii   France  LGMACC 851101 
 Pleurotus eryngii   France  LGMACC 831101 
 Pleurotus eryngii   Apulia, Italy  UPA10  
 Pleurotus eryngii   Apulia, Italy  UPA12  
 Pleurotus eryngii var. elaeoselini Mussomeli, Italy  UPA30    
 Pleurotus eryngii var. elaeoselini Mussomeli, Italy  UPA31    
 Pleurotus eryngii var. thapsiae Madonie Mt., Italy  UPA5    
 Pleurotus nebrodensis  Madonie Mt., Italy  UPA7   
 Pleurotus nebrodensis  Madonie Mt., Italy  UPA8  
 Pleurotus nebrodensis  Madonie Mt., Italy  UPA28    
 Pleurotus ostreatus  Greece, Mt. Oxia  LGAM P15 
 Pleurotus ostreatus  Greece, Mt. Oxia  LGAM P38 
 Pleurotus ostreatus  Greece, Tripolis  LGAM P57  
 Pleurotus ostreatus  Greece, Orestiada  LGAM P59  
 Pleurotus ostreatus  Greece, Orestiada  LGAM P61 
 Pleurotus ostreatus  Greece, Mt. Parnitha  LGAM P67  
 Pleurotus ostreatus  Greece, Mt. Parnitha  LGAM P68  
 Pleurotus ostreatus  Greece, Mt. Chelmos  LGAM P69  
 Pleurotus ostreatus  Greece, Mt. Parnitha  LGAM P72  
 Pleurotus ostreatus  Italy  CBS 37551  
 Pleurotus ostreatus  Hungary  LGMACC 850401 
 Pleurotus ostreatus  France  LGMACC 24  
 Pleurotus ostreatus  Hungary  LGMACC 850402 
 Pleurotus ostreatus  France  LGMACC 22  
 Pleurotus ostreatus  India  LGMACC 40  
 Pleurotus ostreatus  Greece, Mt. Taygetos  IK1123  
 Pleurotus pulmonarius  Greece, Mt. Oxia  LGAM P1  
 Pleurotus pulmonarius  Greece, Mt. Oxia  LGAM P2  
 Pleurotus pulmonarius  Greece, Mt. Oxia  LGAM P3  
 Pleurotus pulmonarius  Greece, Mt. Oxia  LGAM P5  
 Pleurotus pulmonarius  Greece, Mt. Oxia  LGAM P7  
 Pleurotus pulmonarius  Greece, Mt. Oxia  LGAM P10  
 Pleurotus pulmonarius  Greece, Mt. Oxia  LGAM P11  
 Pleurotus pulmonarius  Greece, Mt. Oxia  LGAM P16  
 Pleurotus pulmonarius  Greece, Mt. Oxia  LGAM P36  
 Pleurotus pulmonarius  Greece, Mt. Oxia  LGAM P37  
 Pleurotus pulmonarius  Greece, Mt. Oxia  LGAM P42  
 Pleurotus pulmonarius  Greece, Mt. Oxia  LGAM P46  
 Pleurotus pulmonarius  ex-Czechoslovakia  ATCC 36050 
 Pleurotus pulmonarius  France  LGMACC 850403 
Pleurotus sp.  Greece, Messinia  IK1246 
            
a ATCC: American Type Culture Collection, Rockville, USA; CBS: Centraalbureau voor Schimmelcultures, Baarn, Holland; D: Mycology Laboratory, Duke University, USA; LGAM: 
Laboratory of General and Agricultural Microbiology, Agricultural University of Athens, Greece; LGMACC: Laboratoire de Génétique Moléculaire et dãAmélioration des Champignons 
Cultivés, Université de Bordeaux II, France; IK: National Agricultural Research Foundation, Institute of Kalamata, Greece; SIEF: Shanghai Institute of Edible Fungi, China; UPA: University 
of Palermo, Department of Botany, Italy. 
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5.2.2. ∆οκιµή αξιολόγησης µεθόδων αποστείρωσης-παστερίωσης-διήθησης λιόζουµων 
στην ανάπτυξη των LGAM P63 και LGAM P69 

Προετοιµασία λιόζουµου (αραίωση 50%, ρύθµιση του pH στο 5,7 µε NaOH 5N, 
φυγοκέντρηση στις 6000 rpm/ 10 min).Αποστείρωση στους 1210C για 20 min των κωνικών 
φιαλών των 100 ml που ειχαν πληρωθεί µε 20 ml λιόζουµου (αποτελούσαν την πρώτη επέµβαση), 
αλλά και των υπόλοιπων κενών που θα χρησιµοποιούνταν για τις άλλες τρείς επεµβάσεις: 
��Πλήρωση των αποστειρωµένων φιαλών µε 40 ml λιόζουµο και εισαγωγή τους σε 
υδατόλουτρο (παστερίωση), άλλων στούς 60 °C για 30 min που αποτελούσαν την δεύτερη 
επέµβαση, άλλων στούς 70 °C για 10 min που αποτελούσαν την δεύτερη και τρίτη επέµβαση. 

��∆ιήθηση, µε την χρησιµοποίηση αρχικά διάφορων φίλτρων και µεθόδων, τελικά µε Whatman 
0,2µm και κάτω από ασηπτικές συνθήκες της αναγκαίας ποσότητας λιόζουµου που 
χρησιµοποιήθηκε για την πλήρωση φιαλών (αποτελούσαν την τέταρτη επέµβαση). Οι 
επαναλήψεις που έγιναν για κάθε επέµβαση ήταν τέσσερεις, ενώ η πλήρωση όλων των φιαλών 
έγινε µε 20 ml λόγω της δυσκολίας αποστείρωσης µε την µέθοδο της διήθησης. Εµβολιασµός 
του υποστρώµατος (λιόζουµου) κάτω από ασηπτικές συνθήκες µε τα στελέχη P69, P63 
µυκήτων, µεταφορά των κωνικών φιαλών σε θάλαµο ανάπτυξης φωτιζόµενο µέσης 
θερµοκρασίας 25-28 °C. 

5.2.3. ∆οκιµή αξιολόγησης µεθόδων αποστείρωσης-παστερίωσης-διήθησης λιόζουµων 
και αραιώσεων στην ανάπτυξη του LGAM P69 

Προετοιµασία λιόζουµου (αραιώσεις 25%, 50%, 66%, ρύθµιση του pH στο 5,7 µε NaOH 5N, 
φυγοκέντρηση στις 6000 rpm/ 10 min). Αποστείρωση στους 1210C για 20 min των κωνικών 
φιαλών των 100 ml που ειχαν πληρωθεί µε 40 ml λιόζουµου µε τις τρείς διαφορετικές αραιώσεις, 
παστερίωση στούς 70 °C για 10 min άλλων φιαλών που είχαν πληρωθεί µε 40 ml λιόζουµου µε τίς 
τρείς διαφορετικές αραιώσεις. ∆ιήθηση µε ηθµό 2µm. Έγιναν τέσσερις επαναλήψεις για όλες τις 
επεµβάσεις. Εµβολιασµός του υποστρώµατος κάτω από ασηπτικές συνθήκες µε το P69 στέλεχος 
του γένους Pleurotus, µεταφορά των κωνικών φιαλών σε θάλαµο ανάπτυξης φωτιζόµενο µέσης 
θερµοκρασίας 25-28 °C. 
Οι αρχικές µετρήσεις περιελάµβαναν για τις δοκιµές Β και Γ: 

��Μέτρηση χρώµατος αρχικού λιόζουµου στα 400, 465 και στα 600 nm.  
��Μέτρηση του ολικού COD και BOD στα αρχικά βιολογικά υλικά.  
��Μέτρηση των ολικών φαινολικών µε την µέθοδο Folin-Ciocalteau (επίσηµη µέθοδος 

A.O.A.C., O.I.V.) εκφρασµένα σε συρινγγικό οξύ στα αρχικά βιολογικά υλικά (λιοζούµια). 
Οι παράµετροι που µετρήθηκαν µε το τέλος της δοκιµής (µετά 35 ηµέρες επώασης) ήταν οι 

εξής: 
��Το νωπό και ξηρό βάρος του µυκηλίου όλων των στελεχών των µυκήτων. 
��Το χρώµα των εµβολιασµένων λιόζουµων στα 400, 465 και στα 600 nm. 
��Τα ολικά φαινολικά µε την µέθοδο Folin-Ciocalteau εκπεφρασµένα σε συρινγγικό οξύ των 
εµβολιασµένων λιόζουµων. 

��Το ολικό COD των εµβολιασµένων λιόζουµων.  

5.2.4. 2η κύρια δοκιµή 
Εγκατάσταση δοκιµής: αραίωση 50%, ρύθµιση του pH στο 5,7 µε KOH 2N, 

φυγοκέντρηση στις 6000 rpm/ 10 min, πλήρωση κωνικών φιαλών των 100 ml µε 25 ml 
λιόζουµου, αποστείρωση στούς 121°C για 20 min). Το pH ήταν αρχικά στο 50% του λιόζουµου 
4,7, µετά την αποστείρωση 5,8 και µετά την παστερίωση 5,7. Η αγωγιµότητα αντίστοιχα ήταν 
6,8 6,77 και 7,027 mS/cm. Το BOD5 = 31367,63 mg O2 /l στο αρχικό 50% λιόζουµο, τά ολικά 
αιωρούµενα = 7,34 mg/ l, τα πτητικά αιωρούµενα στερεά = 6,27 mg/ l. 
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Πλήρωση των αποστειρωµένων φιαλών µε 25 ml λιόζουµο και εισαγωγή τους σε 
υδατόλουτρο (παστερίωση), στούς 60 °C για 20 min. Εµβολιασµός του υποστρώµατος 
(λιόζουµου) κάτω από ασηπτικές συνθήκες µε τα εξής στελέχη βασιδιοµυκήτων (σε 4 
επαναλήψεις για το αποστειρωµένο λιόζουµο και 5 αντίστοιχα για το παστεριωµένο): IK1642 
Ganoderma carnosum, IK 1600 Ganoderma australe, LGAM P15 Pleurotus ostreatus, LGMACC 
- 24 Pleurotus ostreatus, LGAM P2 Pleurotus pulmonarius, ATCC 36050 Pleurotus pulmonarius  
Μεταφορά των κωνικών φιαλών σε θάλαµο ανάπτυξης (Εικόνα 5-8) φωτιζόµενο µέσης 

θερµοκρασίας 25-28 °C. Eίχε προηγηθεί αρχικά µεταφορά των στελεχών των µυκήτων από την 
συλλογή (θρεπτικό υπόστρωµα CYM) σε θρεπτικό υπόστρωµα PDA, στην συνέχεια έγινε 
εµβολιασµός τους σε λιόζουµο 50% στερεοποιηµένο µε άγαρ και µε ρυθµισµένο pH στο 6,0 µε 
CaO. για τον πρώτο εγκλιµατισµό τους. Εγκατάσταση αρχικής δοκιµής φυτοτοξικότητας σε 
τρυβλία µε διηθητικό χαρτί ως υπόστρωµα (1ml/διηθητικό χαρτί) και χρησιµοποιήθηκαν 25 
σπόροι κάρδαµου, / τρυβλίο ως φυτικό υλικό για δοκιµή (σε τρείς επαναλήψεις). 

 
Εικόνα 5-8. Μερική άποψη θαλάµου ανάπτυξης καλλιεργειών 2ης δοκιµής. 

Οι αρχικές µετρήσεις περιελάµβαναν: 
��Yπολογισµό του δείκτη βλαστικότητας (υποδηλώνει αντιστρόφως ανάλογα τον βαθµό 
φυτοτοξικότητας) ως πρός το ριζίδιο. 

��Μέτρηση του pH και EC στο αρχικό λιόζουµο, στο αποστειρωµένο και παστεριωµένο. 
��Μέτρηση χρώµατος αρχικού λιόζουµου στα 400, 465 και στα 600 nm. 
��Μέτρηση του ολικού COD, του BOD5 και των ολικών αιωρούµενων και πτητικών στερεών, 
στα αρχικά βιολογικά υλικά (λιόζουµα).  

��Μέτρηση των ολικών φαινολικών µε την µέθοδο Folin-Ciocalteau εκφρασµένα σε συρινγγικό 
οξύ στα αρχικά βιολογικά υλικά (λιόζουµα). 
Οι παράµετροι που µετρούνταν κάθε 7 ηµέρες (συνολικά 5 µετρήσεις) ήταν οι εξής : 

��Το νωπό και ξηρό βάρος του µυκηλίου των στελεχών των µυκήτων. 
��Το χρώµα των εµβολιασµένων λιόζουµων στα 400, 465 και στα 600 nm  
��Τα ολικά φαινολικά µε την µέθοδο Folin - Ciocalteau εκφρασµένα σε συρινγγικό οξύ των 
εµβολιασµένων λιόζουµων. 

��Το ολικό COD των εµβολιασµένων λιόζουµων.  
��Υπολογισµός του δείκτη βλαστικότητας ως πρός το ριζίδιο.  
��Η ενζυµική ενεργότητα των διαφόρων στελεχών των µυκήτων (ενζυµικές δοκιµές για 

Veratrylalcohol oxidase, lignin peroxidase, laccase, Mn peroxidase).  
��Ανάλυση φαινολικών µε υγρή χρωµατογραφία σε αποστειρωµένη και παστεριωµένη υγρή 
καλλιέργεια του µύκητα ATCCC 36050 πρίν και µετά την εισαγωγή του σ� αυτή. 
Η ανάλυση των δεδοµένων για πολλαπλές συγκρίσεις των µέσων τιµών έγινε µε τον έλεγχο 

της σηµαντικής διαφοράς του Tukey, ο έλεγχος των κατά ζεύγη δειγµάτων µε το paired t-test µε 
την βοήθεια του στατιστικού προγράµµατος SPSS v.8.0. 
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5.3. Μέθοδοι 

5.3.1. Μέτρηση pΗ και EC µε ηλεκτροχηµική µέθοδο 

5.3.2. Ολικά αιωρούµενα Στερεά (TSS), ξήρανση στους 103-105 °C  
Τα ολικά αιωρούµενα στερεά είναι το κλάσµα εκείνο των ολικών στερεών που συγκρατείται 

σ' ένα φίλτρο µετά την αποξήρανση του στους 103-105°C 

5.3.2.1. Αρχή Μεθόδου 
Ένα καλά οµογενοποιηµένο δείγµα φιλτράρεται µέσα από ένα προζυγισµένο φίλτρο µε 

γυάλινες ίνες και το στερεό υπόλειµµα που συγκρατείται πάνω στο φίλτρο ξηραίνεται µέχρι 
σταθερού βάρους στους 103-105°C. Η αύξηση του βάρους του φίλτρου µας δίνει το βάρος των 
ολικών αιωρούµενων στερεών.  

5.3.2.2. Περιγραφή διαδικασίας 
Τα φίλτρα (Glass fiber filter 47mm, 0.7µm) ξεπλένονταν 2-3 φορές µε απιονισµένο νερό στη 

συσκευή διήθησης υπό κενό και στη συνέχεια τοποθετούνταν σε αριθµηµένα αλουµινόχαρτου 
αυτοσχέδια πιατάκια. Ακολουθούσε θέρµανση τους σε πυριαντήριο στους 550°C για 1 ώρα, 
επειδή πάντα τον προσδιορισµό των ολικών αιωρούµενων στερεών ακολουθούσε ο 
προσδιορισµός των πτητικών. Μετά τη 1 ώρα ψύχονταν σε ξηραντήρα για µισή περίπου ώρα και 
κατόπιν ζυγίζονταν σε αναλυτικό ζυγό ακριβείας 0,0001gr. 
Λαµβάνονταν 10 ml µε σιφώνιο από το οµογενοποιηµένο δείγµα (-100 ml) του OMW και 

µεταφερόταν κατευθείαν προς διήθηση υπό κενό. Όταν ολοκληρώνονταν η διήθηση τα φίλτρα 
µέσα στα πιατάκια τους τοποθετούνταν στο φούρνο στους 103-105°C για 1 περίπου ώρα. 
Ακολουθούσε ψύξη στο ξηραντήρα για µισή ώρα και κατόπιν ζυγιζόταν στον αναλυτικό ζυγό. 
Τα ολικά αιωρούµενα στερεά του δείγµατος υπολογίζονται από τη σχέση:  

Ολικά αιωρούµενα στερεά mg/L = [1000(Α-Β)]/όγκος δείγµατος σε ml 
όπου,  
Α = βάρος φίλτρου + ξηρού υπολείµµατος, (mg) και Β = βάρος φίλτρου (mg). 

5.3.3. Πτητικά αιωρούµενα στερεά, (VSS), πύρωση στους 550 °C 

5.3.3.1. Αρχή Μεθόδου 
Ο προσδιορισµός των πτητικών αιωρούµενων στερεών ενός δείγµατος γίνεται µε πύρωση του 

στερεού υπολείµµατος της µεθόδου των ολικών αιωρουµένων στερεών στους 550°C. Η ελάττωση 
του βάρους του φίλτρου µετά την πύρωση µας δίνει τα πτητικά στερεά.  

5.3.3.2. Περιγραφή διαδικασίας 
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία προσδιορισµού των ολικών αιωρούµενων στερεών, τα 

φίλτρα µε το ξηρό υπόλειµµα πυρώνονται σε πυριαντήριο στους 550°C για 1 ώρα. Ακολουθεί 
ψύξη στον ξηραντήρα για µισή περίπου ώρα και ζύγιση αυτών. 
Τα πτητικά αιωρούµενα στερεά του δείγµατος υπολογίζονται από τη σχέση:  

Πτητικά στερεά mg/l = [1000(Α-Β)]/όγκος δείγµατος σε ml 
όπου,  
Α = βάρος υπολείµµατος + βάρος φίλτρου µαζί µε πιατάκι πριν την καύση (ανάφλεξη), (mg). 
Β = βάρος υπολείµµατος + βάρος φίλτρου µαζί µε πιατάκι µετά την καύση (ανάφλεξη), (mg). 
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5.3.4. Χηµικά Απαιτούµενο Οξυγόνο (COD) - Φασµατοµετρική Μέθοδος 

5.3.4.1. Αρχή Μεθόδου 
Γίνεται οξείδωση του δείγµατος, µε ισχυρό οξειδωτικό µέσο, (K2Cr2O7), σε όξινο περιβάλλον, 

(πυκνό H2SO4), και υψηλή θερµοκρασία (150 °C), παρουσία καταλύτη (Ag2SΟ4). 

CaHbOc  +   Cr2O7 +  Η+                   Cr3+   +    CO2   +  H2O  
 
Οργανική ύλη + ισχυρό οξειδωτικό                  έγχρωµα ιόντα 

AgSO4 
 

Μετά από χώνευση του µείγµατος σε ειδική συσκευή στους 150°C για 2 ώρες και ψύξη σε 
θερµοκρασία περιβάλλοντος, γίνεται ο προσδιορισµός της περίσσειας των διχρωµικών ιόντων 
φασµατοφωτοµετρικά, στα 600 nm.  

5.3.4.2. Περιγραφή διαδικασίας 
Για τη µέτρηση του διαλυτού COD τα δείγµατα διηθούνται µε φίλτρο διαµέτρου πόρων 0.45 

µm στη συσκευή διήθησης υπό κενό. Στη συνέχεια στους σωλήνες καλλιέργειας προσθέτονταν µε 
την εξής σειρά: 2 ml διηθηµένου δείγµατος, 1.2 ml διαλύµατος χώνευσης και 2.8 ml διαλύµατος 
καταλύτη. Η προσθήκη του καταλύτη γινόταν προσεκτικά κατά µήκος των τοιχωµάτων του 
σωλήνα, έτσι ώστε ένα στρώµα οξέος να σχηµατίζονταν κάτω από την επιφάνεια δείγµατος-
διαλύµατος χώνευσης. Κάθε φορά ετοιµάζονταν και ένα τυφλό στο οποίο προσθέτονταν 2 ml 
τριπλά απεσταγµένο νερό, 1.2 ml διάλυµα χώνευσης, και 2.8 ml διάλυµα καταλύτη. Οι σωλήνες 
κλείνονταν ερµητικά αναστρέφονταν αρκετές φορές για πλήρη ανάµιξη του µείγµατος για 
αποφυγή τοπικής υπερθέρµανσης των σωλήνων και πιθανή θραύση τους. Κατόπιν τοποθετούνταν 
στη θερµαντική συσκευή για χώνευση στους 150°C για 2 ώρες. Μετά τη χώνευση οι σωλήνες 
αφήνονταν να κρυώσουν και ακολουθούσε µέτρηση της απορρόφησης στο φασµατοφωτόµετρο 
στα 600 nm. 
Στην περίπτωση µέτρησης ολικού COD ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία µόνο που τότε το 

δείγµα ήταν καλά αναµεµιγµένο αντιπροσωπευτικό του δείγµατος µας  

5.3.4.3. ∆ηµιουργία πρότυπης καµπύλης αναφοράς (∆ιάγραµµα 5-1) 
Προετοιµάζονταν πρότυπα διαλύµατα όξινου φθαλικού καλίου (KHP) µε COD ισοδύναµο 

από 100 έως 900mg Ο2/l. Χρησιµοποιούνταν όγκοι αντιδραστηρίων, σωλήνες και διαδικασία 
χώνευσης όπως για τα δείγµατα.  

 
∆ιάγραµµα 5-1. Ενδεικτική καµπύλη αναφοράς για υπολογισµό του COD µε τη φασµατοφωτοµετρική 

µέθοδο (λ = 600nm). 
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5.3.5. Προσδιορισµός του Χρώµατος µε τη µέθοδο οπτικής συσχέτισης (Pi-Co) 

5.3.5.1. Αρχή µεθόδου 
Φασµατοµετρικός προσδιορισµός του χρώµατος στα 456 nm., αφού διηθήσουµε από φίλτρα 

0.45 µm. Ο όρος χρώµα δηλώνει το πραγµατικό χρώµα του λιόζουµου µετά την αποµάκρυνση 
της θολερότητας µε διήθηση. 

5.3.5.2. Υπολογισµός 
Κατασκευάζουµε standards 50,100,200,300,400,500 units Pt-Co (K2PtCl6 CoCl2.6H2O) και 

καµπύλη βαθµονόµησης (∆ιάγρ. 5-2). Τέλος οι τιµές που προσδιορίζονται για κάθε δείγµα 
ανάγονται σε units Pt-Co. 

Πρότυπη καµπύλη αναφοράς Pt-Co
y = 0,0267x - 0,0171

R2 = 0,9882
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∆ιάγραµµα 5-2. Ενδεικτική καµπύλη αναφοράς του Pt-Co. 

5.3.6. Βιοχηµικά απαιτούµενο οξυγόνο ΒΟD5  

5.3.6.1. Αρχή Μεθόδου 
Γίνεται οξείδωση του οργανικού φορτίου υγρών αποβλήτων, στην οποία συµµετέχουν 

µικροοργανισµοί, κάτω από αερόβιες συνθήκες, αποικοδοµώντας την οργανική ύλη σε διοξείδιο 
του άνθρακα και νερό. Μια γενική µορφή του µηχανισµού αυτού παρουσιάζεται µέσω της 
αντίδρασης: 

CnHaObNc + [n+(a/4) �(b/2) � (3c/4)]O2                                    nCO2 + [(a/2) � (3c/2) ]H2O + cNH3  

5.3.7. Ολικά φαινολικά 

5.3.7.1. Αρχή µεθόδου 
Βασίζεται στην οξείδωση των φαινολικών σε αλκαλικό περιβάλλον µε µείγµα 

φωσφοροβολφραµικού και φωσφοροµολυβδαινικού οξέος. 

5.3.7.2. ∆ιαδικασία 

��Φυγοκέντρηση του κατσίγαρου για 5 min στις 10.000 στροφές. 
��Προσθήκη 20 ml απιονισµένου νερού στις φιάλες των 25 ml. 
��Λήψη από τον φυγοκεντρηµένο και αραιώµενο κατσίγαρο 250 µl µε την πιπέτα των 1000 µl.  
��Πρόσθεση 1250 µl του αντιδραστηρίου Folin Ciocalteu.  
�� Πρόσθεση µετά από 1 λεπτό και όχι πάνω από 8 του άνυδρου ανθρακικού νατρίου (Nα2CΟ3) 

3,75 ml µε το σιφώνι των 5 ml. 
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��Συµπλήρωση των φιαλών έως το σηµείο της χαραγής µε απιονισµένο νερό και ανάδευση τους. 
�� Μετά από δύο ώρες ακριβώς µέτρηση στο φασµατοφωτόµετρο στα 760 nm.  

 
Η συγκέντρωση (mg/l)σε ολικά φαινολικά εκφράζεται ως προς ένα φαινολικό συστατικό (π.χ. 

συρινγκικό οξύ) για το οποίο έχει γίνει πρότυπη καµπύλη αναφοράς (∆ιαγρ. 5-3). 

y = 0,512x + 0,0226
R2 = 0,999
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∆ιάγραµµα 5-3. Ενδεικτική καµπύλη αναφοράς του συρινγκικού οξέος. 

5.3.8. Ανάλυση φαινολικών µε υγρή χρωµατογραφία (HPLC) 

5.3.8.1. Προετοιµασία δειγµάτων  
∆είγµα απόνερων φιλτράρεται υπό κενό µε διηθητικό χαρτί, 5ml φιλτραρισµένου δείγµατος 

αναδεύονται στους υπέρηχους µε 5ml NaDDC (40 mg l-1). 2ml από το δείγµα προσροφώνται σε 
ενεργοποιηµένο c-pack C18 η ενεργοποίηση του οποίου έχει γίνει µε 3-5 ml διεθυλαιθέρα και 3-5 
ml Η2O. Το δείγµα εκχυλίζεται µε 400ml διεθυλαιθέρα. 
Ακολουθεί απόσταξη του διεθυλαιθέρα σε περιστροφικό εξατµιστή στους 38°C και 

επαναδιάλυση σε 5ml MeOH. 

5.3.8.2. ∆ιαδικασία 
Το σύστηµα της υγρής Χρωµατογραφίας περιλάµβανε µια αντλία τεσσάρων διαλυτών Hewllett 

Packard (series 1100) συνδεδεµένη µε ανιχνευτή UV (Jasco UV 970) και εισαγωγή του δείγµατος 
µέσω βαλβίδας Rheodyne (Μοντέλο 7125) µε 10 µl loop (Rheodyne, CA, USA). Η ολοκλήρωση 
και επεξεργασία των δεδοµένων γινόταν µε software ChemStation της Hewllett Packard. 
Η στήλη που χρησιµοποιήθηκε ήταν Lichrospher 100 RP-18 5µm (250 mm x 4 mm i.d.) µε 

προστήλη. Η κινητή φάση αποτελούνταν από MeOH (Α) και H2O + 0.2% CH3COOH (Β). Το 
"gradient" άλλαζε µε το χρόνο ως εξής: Omin. 95% Β (2min.); lOmin. 80% Β; 25min. 60% Β; 
50min 30 % Β; 60min. 0% Β; 65min. 0% Β. Η ροή ήταν 1ml/min. 
Για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισµό των φαινολών, χρησιµοποιήθηκαν πρότυπα 

τυροσόλης, καφεικού, ελαιοευρωπαϊνης, λουτεολίνης και ρουτίνης από την Extrasynthese Co 
Genay, France), βανιλικού, συρινγκικού, p-κουµαρικού, φερουλικού, από Sigma Co. Τα πρότυπα 
της υδροξυτυροσόλης και των δύο άλλων παραγώγων της που έχουν ανιχνευτεί (Montedoro et al 
1993) στο πολικό κλάσµα του ελαιολάδου προσφέρθηκαν από τον Καθ. G.F.Montedoro, 
(Πανεπιστήµιο Perugia). 
Οι φαινολικές ουσίες ταυτοποιήθηκαν µε βάση το χρόνο κατακράτησης και το λmax ως προς 

τα αντίστοιχα µεγέθη των προτύπων.  
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5.3.9. Μυκηλιακή βιοµάζα 
Για τον διαχωρισµό της νωπής µυκηλιακής βιοµάζας (Εικόνες 5-9 και 5-10) από τις υγρές 

καλλιέργειες του εµβολιασµένου λιόζουµου, πραγµατοποιήθηκε διήθηση υπό κενό µέσω 
διηθητικών χαρτιών Whatman GP. Ζυγίζονταν τα φίλτρα µε το νωπό µυκήλιο και υπολογίζονταν η 
νωπή βιοµάζα µετά την αφαίρεση του βάρους του φίλτρου. Στην συνέχεια το νωπό µυκήλιο πού 
ευρίσκονταν στο φίλτρο ξηραίνονταν για 24 ώρες στους 80 °C, ακολουθούσε νέα ζύγιση και 
υπολογισµός της ξηρής βιοµάζας. Τα αποτελέσµατα εκφράσθηκαν σε gr/ όγκο υγρής καλλιέργειας. 

 
Εικόνα 5-9. Νωπή µυκηλιακή βιοµάζα. 

 
Εικόνα 5-10. Σύγκριση σχηµατισµού µυκηλιακών υφών αριστερά (ATCC1600) και δεξιά (IK1642). 

5.3.10. ∆είκτης βλαστικότητας 
Ο υπολογισµός του δείκτη βλαστικότητας ή φυτρωτικότητας (germination index, GI) σπόρων 

φυτών και ειδικότερα του φυτού Lepidium sativum (κάρδαµου) έχει ως εξής (Zucconi et al., 1981): 
O δείκτης βλαστικότητας υποδηλώνει αντιστρόφως ανάλογα την φυτοτοξικότητα: 

100
µάρτυρα) (% ταςβλαστικότη Ποσοστό  x µάρτυρα) (%  ριζιδίων Μήκος=GI  

όπου, 
ο δείκτης στον GI δηλώνει την αραίωση των λιόζουµων κατά τον προσδιορισµό (π.χ. 25 % 
αραίωση). 

Υπάρχουν και άλλες παραλλαγές του δείκτη βλαστικότητας, ιδιαίτερα όταν προσδιορίζεται η 
φυτοτοξικότητα του εδάφους που έχει δεχτεί λιόζουµα και κοµπόστες.  

5.3.11. Ενεργότητα λιγνινολυτικών ενζύµων 
Η ενεργότητα της LiP µετρήθηκε σύµφωνα µε την µέθοδο των Tien & Kirk (1988). Η 
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µετρούµενη αύξηση της απορρόφησης στα 310 nm οφείλεται στην οξείδωση της veratryl alcohol 
σε veratryl aldehyde. Το µείγµα αντίδρασης περιείχε: 1,6 ml sodium tartate buffer (0,1 M, pH 3.0 
στους 25 °C, 0,07 ml 20 mM veratryl alcohol και 0,80 ml φιλτραρισµένου δείγµατος λιόζουµου 
επεξεργασµένου µε βασιδιοµύκητες. Η αντίδραση ξεκινούσε µε την πρόσθεση 0,03 ml (54 mM 
H2O2). Η απορρόφηση µετρούνταν αµέσως στα 310 nm, E=9,3·103 l·mol-1·cm-1. 
Η ενεργότητα της MnP µετρήθηκε σύµφωνα µε την µέθοδο των Ngo & Lenhoff (1980). 

Βασίζεται στην οξείδωση του Mn(II) σε Mn(III) και χρησιµοποιεί ως υπόστρωµα το MnSO4. 
Αρχικά εκτιµάται η AL ενεργότητα σε µείγµα αντίδραση χωρίς MnSO4 και H2O2 (είναι η 
καλούµενη ενεργότητα υποβάθρου). 
Ακολουθεί η εκτίµηση της AP ενεργότητας σε µείγµα χωρίς MnSO4 (ενεργότητα υποβάθρου 

+ ενεργότητα των ανεξάρτητων Mn περοξειδασών). 
Τέλος, γίνεται η εκτίµηση της AR ενεργότητας σε ένα πλήρες µείγµα που περιέχει MnSO4 και 

H2O2. Η έναρξη των αντιδράσεων για τις AP και AR ενεργότητες επιτυγχάνονταν µε πρόσθεση 
H2O2. Η απορρόφηση µετρούνταν αµέσως στα 590 nm, E= 32,9 l·mol-1· cm-1. 
Η ενεργότητα της λακκάσης µετρήθηκε σύµφωνα µε τους Boubonnais et al. (1990). Βασίζεται 

στην οξείδωση του υποστρώµατος ABTS (2,2'-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) 
(1,5 nM). Το µείγµα αντίδρασης περιείχε 1,2 ml Na-tartrate buffer (0,1 M pH 4,5 στους 25 °C), 0,8 
ml φιλτραρισµένου δείγµατος. Η αντίδραση ξεκινούσε µε την πρόσθεση 0,40 ml 1,5 mM ABTS. 
Η απορρόφηση µετρούνταν αµέσως στα 425 nm, E= 36 l· mol-1· cm-1. Η ενεργότητα όλων των 
ενζύµων εκφράσθηκε τελικά στην κλασσική µονάδα ενζυµικής δράσης U που ορίζεται σαν το 
ποσό της ενζυµικής δράσης που µετατρέπει 1 mol υποστρώµατος σε ένα δευτερόλεπτο. 
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6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

6.1. 1η ∆οκιµή 
Σε υγρές καλλιέργειες των βασιδιοµυκήτων των γενών (Pleurotus spp., Ganoderma spp. και 

Lentinula spp.) σε αποστειρωµένο λιόζουµο συγκέντρωσης 50%, προέκυψαν τα παρακάτω 
αποτελέσµατα: Όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 6-1,  η παραχθείσα ξηρή µυκηλιακή βιοµάζα ήταν 
διαφορετική µεταξύ των στελεχών που µελετήθηκαν, µετά από επώαση 35 ηµερών. Το εύρος των 

Πίνακας 6-1. Ξηρή µυκηλιακή βιοµάζα (gr/40 ml λιόζουµου) διαφορετικών στελεχών βασιδιοµυκήτων που 
αναπτύχθηκε σε αρχικά αποστειρωµένο λιόζουµο µετά από επώαση 35 ηµερών. 

Είδος Μύκητα Κωδικός Στελέχους Μέση 
Τιµή 

Τυπική 
απόκλιση 

(Ν=3) 

Αύξουσα σειρά 
συγκριτικής 
αξιολόγησης 

Pleurotus ostreatus LGAM-P59 0,048 0,003 1  
Pleurotus ostreatus LGMACC-22 0,045 0,004 2  
Pleurotus ostreatus LGMACC -24 0,041 0,006 3  
Pleurotus ostreatus LGAM-P15 0,040 0,019 4  
Pleurotus pulmonarius LGAM-P42 0,039 0,005 5  
Pleurotus ostreatus LGMACC -40 0,038 0,009 6  
Pleurotus pulmonarius LGAM-P5 0,038 0,008 7  
Pleurotus eryngii LGMACC -851101 0,035 0,008 8  
Pleurotus ostreatus LGAM -P67 0,034 0,001 9  
Pleurotus ostreatus LGAM -P57 0,034 0,012 10  
Pleurotus ostreatus IK-1123 0,033 0,012 11  
Pleurotus pulmonarius LGAM-P1 0,033 0,003 12  
Pleurotus pulmonarius LGAM -P16 0,030 0,014 13  
Ganoderma australe IK-1600 0,029 0,010 14  
Pleurotus sp. IK-1246 0,029 0,002 15  
Pleurotus ostreatus LGMACC -850402 0,027 0,004 16  
Pleurotus ostreatus LGAM-P69 0,027 0,011 17  
Pleurotus ostreatus CBS-37551 0,026 0,006 18  
Pleurotus pulmonarius LGMACC -850403 0,026 0,009 19  
Pleurotus pulmonarius LGAM-P10 0,025 0,010 20  
Pleurotus pulmonarius ATCC-36050 0,025 0,011 21  
Pleurotus pulmonarius LGAM-P36 0,024 0,010 22  
Pleurotus pulmonarius LGAM- P2 0,023 0,008 23  
Pleurotus ostreatus LGAM- P72 0,021 0,005 24  
Pleurotus ostreatus LGAM- P68 0,021 0,005 25  
Pleurotus pulmonarius LGAM-P46 0,020 0,004 26  
Pleurotus eryngii CBS-10082 0,019 0,001 27  
Pleurotus pulmonarius LGAM-P7 0,018 0,001 28  
Pleurotus eryngii D-1832 0,017 0,004 29  
Pleurotus eryngiivar.thapsiae UPA5 0,017 0,013 30  
Pleurotus pulmonarius LGAM-P3 0,016 0,012 31  
Pleurotus eryngii LGAM-P66 0,015 0,004 32  
Pleurotus eryngii LGAM-P63 0,013 0,005 33  
Pleurotus eryngii UPA12 0,013 0,006 34  
Pleurotus eryngii var.elaesoselini UPA31 0,012 0,004 35  
Pleurotus nebrodensis UPA8 0,011 0,013 36  
Pleurotus ostreatus  LGAM-P69 0,010 0,002 37  
Pleurotus eryngii LGAM-P101 0,010 0,006 38  
Pleurotus ostreatus LGAM-P38 0,009 0,004 39  
Pleurotus eryngii var.elaesoselini UPA30 0,009 0,009 40  
Ganoderma carnosum IK-1642 0,008 0,003 41  
Pleurotus eryngii LGAM-P102 0,006 0,004 42  
Lentinula edodes IK12 0,006 0,003 43  
Pleurotus eryngii LGMACC 831101 0,006 0,000 44  
Pleurotus ostreatus LGMACC 850401 0,004 0,007 45  
Pleurotus cornucopiae ATCC 38547 0,003 0,001 46  
Lentinula edodes SIEF0232 0,002 0,002 47  
Auricularia auricula-judae SIEF0089 0,002 0,002 48  
Lentinula edodes SIEF0231 0,001 0,001 49  
Pleurotus eryngii LGAM-P65 0,001 0,001 50  
Pleurotus nebrodensis UPA28 0,001 0,001 51  
Pleurotus pulmonarius LGAM-P37 0,000 0,000 52  
Pleurotus ostreatus LGAM-P61 0,000 0,000 53  
Pleurotus eryngii UPA10 0,000 0,000 54  
Pleurotus nebrodensis UPA7 0,000 0,000 55  
Pleurotus pulmonarius LGAM-P11 0,000 0,000 56  
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στελεχών είναι 0,048. Το στέλεχος LGAM P 59 έδωσε την µεγαλύτερη βιοµάζα µε πολύ µικρή 
όµως διαφορά από το στέλεχος LGMACC-22. Οι τέσσερεις πρώτοι µύκητες ανήκουν στο είδος 
ostreatus όµως ανάµεσα στους 10 πρώτους υπάρχουν και είδη pulmonarius και eryngii.Υπήρξαν 
επίσης στελέχη που δεν έδωσαν καθόλου ξηρή µυκηλιακή βιοµάζα., µεταξύ αυτών και του γένους 
Lentinula.Το G.australe είχε σηµαντική ανάπτυξη, όχι όµως και το G. carnosum. Παρατηρείται 
ένα εύρος τιµών παραγωγής βιοµάζας που κυµαίνεται από 0,048 gr/40 ml λιόζουµου έως 0,000 
gr/40 ml. Έτσι, οι διαφορές των πρώτων µυκήτων κατά αύξουσα σειρά συγκριτικής αξιολόγησης 
σε σχέση µε τους τελευταίους µύκητες είναι σηµαντικές. Όσον αφορά την τυπική απόκλιση, αυτή 
είναι γενικά µικρή, πράγµα που υποδηλώνει ότι οι ακραίες τιµές απέχουν λίγο από την µέση τιµή 
και οι παρατηρήσεις (επιµέρους µετρήσεις) έχουν περίπου την ίδια τιµή. 
Όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 6-2 και διάγραµµα 6-1, τα ολικά φαινολικά (g/l) που 

παρέµειναν σε αρχικά αποστειρωµένο λιόζουµο µετά από επώαση 35 ηµερών, ήταν διαφορετικά  

Πίνακας 6-2. Ολικά φαινολικά (g/l) που παρέµειναν σε αρχικά αποστειρωµένο λιόζουµο µετά από επώαση 
35 ηµερών µε διαφορετικά στελέχη βασιδιοµυκήτων. 

Είδος Μύκητα Κωδικός 
Στελέχους 

Μέση 
Τιµή  

Τυπική 
απόκλισ η

(Ν=3) 

Αύξουσα σειρά 
συγκριτικής 
αξιολόγησης 

Pleurotus ostreatus  IK-1123 0,224 0,014 1  
Pleurotus sp.  IK-1246 0,225 0,015 2  

Pleurotus ostreatus LGMACC-24  0,251 0,075 3  
Pleurotus ostreatus LGMACC-850402 0,255 0,068 4  
Pleurotus ostreatus LGMACC-22 0,256 0,095 5  

Pleurotus pulmonarius LGMACC-850403 0,268 0,075 6  
Pleurotus pulmonarius LGAM-P2 0,284 0,022 7  
Ganoderma carnosum IK-1642 0,286 0,020 8  
Ganoderma australe IK-1600 0,289 0,030 9  

Pleurotus ostreatus LGAM -P57 0,289 0,060 10  
Pleurotus pulmonarius LGAM-P5 0,296 0,121 11  
Pleurotus pulmonarius LGAM-P1 0,306 0,083 12  

Pleurotus ostreatus CBS-37551 0,309 0,023 13  
Pleurotus ostreatus LGAM-P59 0,318 0,016 14  
Pleurotus ostreatus LGAM-P69 0,321 0,021 15  
Pleurotus ostreatus LGAM-P15 0,326 0,013 16  

Pleurotus pulmonarius LGAM-P36 0,326 0,117 17  
Pleurotus ostreatus  0,330 0,014 18  
Pleurotus ostreatus LGMACC 40 0,330 0,034 19  
Pleurotus eryngii LGAM-P66 0,338 0,048 20  

Pleurotus pulmonarius ATCC 36050 0,340 0,018 21  
Pleurotus ostreatus LGAM-P68 0,347 0,038 22  

Pleurotus pulmonarius LGAM-P10 0,352 0,069 23  
Pleurotus eryngii CBS-10082 0,361 0,120 24  

Pleurotus pulmonarius LGAM-P16 0,367 0,174 25  
Pleurotus pulmonarius LGAM-P3 0,378 0,155 26  

Pleurotus ostreatus LGAM-P72 0,398 0,034 27  
Pleurotus eryngii LGAM-P63 0,401 0,091 28  
Pleurotus eryngii LGMACC 851101 0,419 0,118 29  

Pleurotus pulmonarius LGAM P42 0,424 0,046 30  
Pleurotus pulmonarius LGAM P46 0,429 0,130 31  

Pleurotus eryngii D 1832 0,521 0,018 32  
Pleurotus pulmonarius LGAM P7 0,533 0,173 33  

Pleurotus eryngii UPA12 0,582 0,080 34  
Pleurotus eryngii LGAM P101 0,627 0,081 35  
Lentinula edodes SIEF 0231 0,666 0,035 36  
Lentinula edodes SIEF0232 0,738 0,043 37  

Auricularia auricula-judae SIEF0089 0,750 0,288 38  
Pleurotus eryngii UPA30 0,787 0,163 39  

Pleurotus ostreatus LGMACC 850401 0,835 0,379 40  
Pleurotus cornucopiae ATCC 38547 0,876 0,096 41  

Pleurotus eryngii UPA5 0,896 0,028 42  
Pleurotus eryngii LGAM P65 0,925 0,041 43  
Lentinula edodes IK12 0,936 0,099 44  

Pleurotus nebrodensis UPA28 0,944 0,026 45  
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Είδος Μύκητα Κωδικός 
Στελέχους 

Μέση 
Τιµή  

Τυπική 
απόκλισ η

(Ν=3) 

Αύξουσα σειρά 
συγκριτικής 
αξιολόγησης 

Pleurotus nebrodensis UPA8 0,963 0,086 46  
Pleurotus eryngii UPA31 0,973 0,111 47  
Pleurotus eryngii LGAM P102 0,994 0,078 48  
Pleurotus eryngii UPA10 1,024 0,049 49  

Pleurotus pulmonarius LGAM P11 1,045 0,048 50  
Pleurotus pulmonarius LGAM P37 1,048 0,064 51  
Pleurotus nebrodensis UPA7 1,053 0,111 52  

Pleurotus eryngii LGAM P109 1,062 0,179 53  
Pleurotus eryngii LGMACC 831101 1,067 0,117 54  

Pleurotus ostreatus LGAM P61 1,152 0,186 55  
Pleurotus ostreatus LGAM P38 1,158 0,064 56  

 Μάρτυρας 1,337 0,188 57  
 
µεταξύ των στελεχών που µελετήθηκαν. Το στέλεχος IK-1123 Pleurotus ostreatus µείωσε 
σε µεγαλύτερο βαθµό (83,24% σε σχέση µε τον µάρτυρα) και τα ολικά φαινολικά του 
λιόζουµου µε πολύ κοντά σ� αυτό το στέλεχος IK-1246. Pleurotus ostreatus (83,17 %) Το 
εύρος των στελεχών είναι 0,934 gr ολικά φαινολικά. Το στέλεχος LGMACC -850403 
pulmonarius µείωσε κατά 79,95 % σε σχέση µε τον µάρτυρα Τα στελέχη IK-1642 και IK-
1600 του γένους Ganoderma µείωσαν αρκετά καλά σε ποσοστό 78,60 και 78,38 
αντίστοιχα.Υπήρξαν επίσης στελέχη Pleurotus ostreatus όπως τα LGAM P61, LGAM-P38 
που µείωσαν ελάχιστα το ολικό φαινολικό φορτίο σε σχέση µε τον µάρτυρα (13,83 και 
13,38 αντίστοιχα). Τούτο φαίνεται λογικό επειδή το µεν στέλεχος LGAM P61 δεν 
παρήγαγε καθόλου ξηρή µυκηλιακή βιοµάζα, εώ η παραγωγή και στο LGAM-P38 ήταν 
ιδιαίτερα χαµηλή 0,009 gr/ 40 ml λιόζουµου. Επίσης, τα στελέχη του γένους Lentinula 
SIEF0232, IK12, 44,80% και 29,99% αντίστοιχα. δεν µείωσαν ικανοποιητικά τα φαινολικά  
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∆ιάγραµµα 6-1. Εναποµείναντα φαινολικά µετά την επεξεργασία µε διαφορετικά στελέχη µυκήτων 

(µέσες τιµές µε διαφορετικά γράµµατα διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά κατά Tukey 
0.05 %). 



 91

Έτσι, οι διαφορές των πρώτων στελεχών µυκήτων κατά αύξουσα σειρά συγκριτικής 
αξιολόγησης σε σχέση µε την τελευταία είναι σηµαντικές. Σε συνδυασµό µε τον πίνακα 6-
1, παρατηρείται ότι η συσχέτιση ξηρής µυκηλιακής βιοµάζας και ολικών φαινολικών δεν 
είναι γραµµική. Επί παραδείγµατι, αν και το στέλεχος IK-1123 είναι πρώτο κατά αύξουσα 
σειρά όσον αφορά την µείωση των ολικών φαινολικών, κατέχει την ενδέκατη αντίστοιχη 
θέση, όσον αφορά την παραγωγή ξηρής µυκηλιακής βιοµάζας. Όσον αφορά την τυπική 
απόκλιση, αυτή παρουσιάζει αυξοµειώσεις και είναι µεγάλη για ορισµένα στελέχη 
δείχνοντας ότι οι µερικές µετρήσεις έχουν µεγάλη διασπορά. 
Όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 6-3, το χρώµα µετρηµένο στα 600 nm που παρέµεινε σε 

αρχικά αποστειρωµένο λιόζουµο µετά από επώαση 35 ηµερών ήταν διαφορετικό µεταξύ των 
στελεχών που µελετήθηκαν. Άλλοι αποχρωµάτισαν αρκετά καλά και άλλοι ελάχιστα έως αύξησης 
του χρώµατος του λιόζουµου λόγω παραγωγής απ� αυτούς δευτερογενών µεταβολιτών. Τα 
στελέχη του Pleurotus ostreatus αποχρωµάτισαν καλύτερα έναντι των άλλων γενών, µόνο το 
στέλεχος LGAM P5 του γένους Pleurotus pulmonarius είναι µέσα στα 10 καλύτερα στελέχη που 
µείωσαν αρκετά το χρώµα.(86,21%). Το στέλεχος LGMACC-22 (87,20% σε σχέση µε τον 
µάρτυρα και σε σχέση µε το αρχικό λιόζουµο) αποχρωµάτισε καλύτερα το λιόζουµο έναντι των 
άλλων, ενώ δεν αποχρωµάτισαν καθόλου αλλά απεναντίας αύξησαν το χρώµα τα στελέχη ΙΚ12, 
UPA7, LGAM P65. Το επωάσιµο λιόζουµο (µάρτυρας) είχε χαµηλότερη τιµή σε σχέση µ� αυτά.  

Πίνακας 6-3. Χρώµα στα 600 nm που παρέµειναν σε αρχικά αποστειρωµένο λιόζουµο µετά από επώαση 35 
ηµερών µε διαφορετικά στελέχη βασιδιοµυκήτων 

Είδος Μύκητα Κωδικός Στελέχους Μέση Τιµή. 
Τυπική 
απόκλιση 

(Ν=3) 

Αύξουσα σειρά 
συγκριτικής 
αξιολόγησης 

Pleurotus ostreatus LGMACC-22 0,817 0,045 1  
Pleurotus ostreatus LGMACC-850402 0,827 0,145 2  
Pleurotus ostreatus LGAM P15 0,830 0,078 3  
Pleurotus ostreatus  LGMACC -24  0,840 0,050 4  
Pleurotus ostreatus LGAM P57 0,877 0,038 5  
Pleurotus pulmonarius LGAM P5 0,880 0,079 6  
Pleurotus ostreatus LGAM-P59 0,900 0,053 7  
Pleurotus ostreatus LGAM P69 0,900 0,078 8  
Pleurotus ostreatus LGMACC 40 0,943 0,074 9  
Pleurotus ostreatus LGAM P67 0,963 0,118 10  
Pleurotus pulmonarius ATCC 36050 0,970 0,044 11  
Pleurotus pulmonarius LGMACC-850403 0,980 0,125 12  
Pleurotus sp.  IK-1246 1,023 0,076 13  
Pleurotus ostreatus  IK-1123 1,067 0,160 14  
Pleurotus pulmonarius LGAM P2 1,067 0,133 15  
Pleurotus pulmonarius LGAM P42 1,223 0,064 16  
Pleurotus pulmonarius LGAM P1 1,240 0,066 17  
Pleurotus ostreatus CBS-37551 1,250 0,087 18  
Pleurotus pulmonarius LGAM P10 1,260 0,243 19  
Pleurotus pulmonarius LGAM P36 1,277 0,210 20  
Pleurotus eryngii LGAM P66 1,417 0,199 21  
Pleurotus ostreatus LGAM P72 1,420 0,173 22  
Pleurotus ostreatus LGAM P68 1,450 0,303 23  
Pleurotus eryngii CBS-10082 1,500 0,075 24  
Pleurotus eryngii LGAM P63 1,587 0,247 25  
Pleurotus pulmonarius LGAM P46 1,697 0,202 26  
Pleurotus eryngii LGMACC 851101 1,813 0,438 27  
Ganoderma australe IK-1600 1,867 0,170 28  
Pleurotus pulmonarius LGAM P16 1,960 1,620 29  
Pleurotus eryngii D1832 2,257 0,531 30  
Pleurotus pulmonarius LGAM P7 2,437 0,597 31  
Pleurotus pulmonarius LGAM P3 2,453 1,890 32  
Pleurotus eryngii LGAM P101 2,953 0,204 33  
Ganoderma carnosum IK-1642 3,010 0,462 34  
Pleurotus ostreatus LGAM P38 3,510 0,095 35  
Pleurotus eryngii UPA12 3,627 1,371 36  
Pleurotus eryngii UPA31 3,740 0,416 37  
Pleurotus eryngii UPA5 4,060 0,233 38  
Pleurotus eryngii LGAM P109 4,233 0,674 39  
Pleurotus cornucopiae ATCC 38547 4,310 0,252 40  
Pleurotus eryngii UPA30 4,483 0,874 41  
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Είδος Μύκητα Κωδικός Στελέχους Μέση Τιµή. 
Τυπική 
απόκλιση 

(Ν=3) 

Αύξουσα σειρά 
συγκριτικής 
αξιολόγησης 

Pleurotus eryngii LGAM P102 4,553 0,624 42  
Pleurotus ostreatus LGMACC 850401 4,777 2,965 43  
Auricularia auricula-judae SIEF0089 5,103 0,295 44  

Pleurotus pulmonarius LGAM P11 5,107 0,511 45  
Pleurotus eryngii LGMACC 831101 5,157 0,368 46  
Lentinula edodes SIEF231 5,257 0,295 47  
Lentinula edodes SIEF0232 5,427 0,085 48  
Pleurotus nebrodensis UPA28 5,447 0,605 49  
Pleurotus eryngii UPA10 5,463 0,351 50  
Pleurotus nebrodensis UPA8 5,857 0,252 51  
Pleurotus pulmonarius LGAM P37 5,947 1,617 52  
Pleurotus ostreatus LGAM P61 6,070 1,344 53  
 Μάρτυρας 6,383 1,141 54  
Lentinula edodes IK12 6,653 2,106 55  
Pleurotus nebrodensis UPA7 6,770 2,551 56  
Pleurotus eryngii LGAM P65 6,887 0,306 57  

 
Το εύρος των στελεχών είναι 6,07 και οι διαφορές των πρώτων στελεχών µυκήτων κατά αύξουσα 
σειρά συγκριτικής αξιολόγησης σε σχέση µε τα τελευταία είναι σηµαντικές. Η τυπική απόκλιση 
παρουσιάζει αυξοµειούµενες τιµές δείχνοντας ότι σε άλλα στελέχη οι µερικές µετρήσεις έχουν 
µεγάλη διασπορά από την µέση τιµή και σε άλλα η διασπορά είναι µικρή. Σε αντίθεση µε την µη 
γραµµική συσχέτιση ξηρής µυκηλιακής βιοµάζας και ολικών φαινολικών. Φαίνεται ότι υπάρχει 
αλληλεξάρτηση ξηρής µυκηλιακής βιοµάζας και χρώµατος. Ο µύκητας LGMACC-22 που είναι 
πρώτος στον αποχρωµατισµό είναι δεύτερος στην παραγωγή ξηρής µυκηλιακής βιοµάζας. Ο 
τρίτος µύκητας στον αποχρωµατισµό µε 86,99% (Pleurotus ostreatus LGAM P15) είναι τέταρτος 
στην παραγωγή ξηρής µυκηλιακής βιοµάζας. Γενικά, ακόµη δεν φαίνεται να υπάρχει 
αλληλεξάρτηση χρώµατος και φαινολικών, αλλά στελέχη µειώνουν καλύτερα τα φαινολικά και 
άλλοι αποχρωµατίζουν αντίστοιχα καλά. 
Όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 6-4, το χηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (COD) (g/l) που 

παρέµεινε σε αρχικά αποστειρωµένο λιόζουµο µετά από επώαση 35 ηµερών, ήταν διαφορετικό µε- 

Πίνακας 6-4. Χηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (COD) (g/l) που παρέµεινε σε αρχικά αποστειρωµένο λιόζουµο 
µετά από επώαση 35 ηµερών µε διαφορετικά στελέχη βασιδιοµυκήτων. 

Είδος Μύκητα Κωδικός Στελέχους Μέση 
Τιµή. 

Τυπική 
απόκλιση 

(Ν=3) 

Αύξουσα σειρά 
συγκριτικής 
αξιολόγησης 

Pleurotus eryngii UPA31 34,735 2,612 1  
Pleurotus ostreatus  IK-1123 34,842 5,819 2  
Pleurotus pulmonarius LGAM P42 36,231 3,468 3  
Pleurotus ostreatus LGAM P69 36,445 2,183 4  
Pleurotus eryngii UPA5 36,445 9,362 5  
Pleurotus eryngii 831101 37,086 5,426 6  
Pleurotus pulmonarius LGAM P5 37,193 4,455 7  
Pleurotus nebrodensis UPA8 37,300 1,296 8  
Pleurotus sp.  IK-1246 37,941 0,490 9  
Pleurotus pulmonarius LGAM P7 38,048 2,592 10  
Pleurotus ostreatus LGAM-P59 38,155 3,698 11  
Pleurotus ostreatus LGMACC 850402 38,155 6,855 12  
Pleurotus eryngii UPA30 38,155 3,940 13  
Pleurotus pulmonarius LGAM P36 38,262 7,057 14  
Pleurotus pulmonarius LGAM P3 38,797 4,489 15  
Pleurotus pulmonarius LGAM P16 38,903 2,491 16  
Pleurotus eryngii D1832 39,117 3,781 17  
Pleurotus ostreatus LGAM P68 39,117 2,222 18  
Pleurotus ostreatus LGAM P38 39,117 5,249 19  
Pleurotus pulmonarius LGAM P46 39,545 4,561 20  
Pleurotus ostreatus LGAM P57 39,759 5,298 21  
Pleurotus cornucopiae ATCC 38547 39,972 3,703 22  
Pleurotus ostreatus CBS-37551 40,507 5,603 23  



 93

Είδος Μύκητα Κωδικός Στελέχους Μέση 
Τιµή. 

Τυπική 
απόκλιση 

(Ν=3) 

Αύξουσα σειρά 
συγκριτικής 
αξιολόγησης 

Pleurotus eryngii LGAM P101 40,507 6,062 24  
Auricularia auricula-judae SIEF0089 40,614 3,532 25  
Pleurotus eryngii CBS-10082 41,148 2,802 26  
Pleurotus nebrodensis UPA7 41,469 6,774 27  
Pleurotus eryngii LGAM P109 41,576 2,910 28  
Pleurotus ostreatus LGAM P72 41,683 1,398 29  
Pleurotus ostreatus LGMACC 850401 41,896 4,270 30  
Lentinula edodes SIEF0232 42,217 1,214 31  
Pleurotus pulmonarius LGAM P1 42,538 1,851 32  
Pleurotus pulmonarius LGAM P37 42,538 1,126 33  
Pleurotus eryngii UPA12 42,751 5,213 34  
Pleurotus eryngii LGAM P63 42,858 5,388 35  
Lentinula edodes SIEF0231 43,179 1,031 36  
Pleurotus pulmonarius LGAM P2 43,286 4,408 37  
Ganoderma australe IK-1600 43,286 4,018 38  
Pleurotus eryngii LGAM P66 43,286 5,279 39  
Lentinula edodes IK12 43,286 10,831 40  
Pleurotus nebrodensis UPA28 43,286 15,027 41  
Pleurotus pulmonarius LGAM P10 43,393 3,647 42  
Pleurotus eryngii LGAM P102 43,927 3,092 43  
Pleurotus ostreatus  LGMACC 24  44,141 4,824 44  
Ganoderma carnosum IK-1642 44,568 4,523 45  
Pleurotus ostreatus LGMACC 22  44,782 8,070 46  
Pleurotus pulmonarius ATCC 36050 45,210 2,504 47  
Pleurotus ostreatus LGAM P67 46,386 3,228 48  
Pleurotus pulmonarius LGAM P11 46,386 3,399 49  
Pleurotus eryngii LGMACC 851101 46,599 2,135 50  
Pleurotus eryngii UPA10 46,599 2,135 51  
Pleurotus eryngii LGAM P65 46,813 18,689 52  
Pleurotus ostreatus LGAM P40 47,134 6,696 53  
Pleurotus pulmonarius LGMACC 850403 48,844 9,345 54  
Pleurotus ostreatus LGAM P61 49,165 6,286 55  
 Μάρτυρας 50,982 27,112 56  
Pleurotus ostreatus LGAM P15 51,730 3,958 57  

 
ταξύ των στελεχών που µελετήθηκαν. Κανένα στέλεχος δεν µείωσε πάνω από 31% το COD.Όµως 
τα στελέχη Pleurotus eryngii παρουσιάζουν µια σαφή υπεροχή έναντι των Pleurotus pulmonarius 
και ακοµή περισσότερο έναντι των Pleurotus ostreatus. Το στέλεχος UPA 31 µε (31,86% σε 
σχέση µε τον µάρτυρα και % σε σχέση µε το αρχικό λιόζουµο) µείωσε καλύτερα το COD έναντι 
των άλλων στελεχών. Ενώ το στέλεχος P61 ήταν το χειρότερο κατά αύξουσα σειρά συγκριτικής 
αξιολόγησης ακόµη και από τον µάρτυα. Το στέλεχος UPA 31 ήταν 35ο από πλευράς παραγωγής 
ξηρής µυκηλιακής βιοµάζας, δεν µείωσε ικανοποιητικά τα ολικά φαινολικά και το χρώµα στο 
λιόζουµο. Η µη µείωση του COD από το στέλεχος LGAM P61 (3,564%)φαίνεται λογική µιας και 
δεν παρήγαγε ξηρή µυκηλιακή βιοµάζα. Όµοια δεν µείωσε τα ολικά φαινολικά και το χρώµα στο 
λιόζουµο. Αξιοσηµείωτο επίσης είναι το ότι το στέλεχος Pleurotus ostreatus IK-1123 µείωσε 
εξίσου καλά τα ολικά φαινολικά και το χηµικά απαιτούµενο οξυγόνο µε (31,65% σε σχέση µε τον 
µάρτυρα). 
Στον πίνακα 6-5, και διάγραµµα 6-2, παρουσιάζονται ο υπολογισθείς δείκτης βλαστικότητας, ο 

οποίος υποδηλώνει αντιστρόφως ανάλογα την φυτοτοξικότητα του λιόζουµου, στο αρχικό 
λιόζουµο σε διαφορετικές συγκεντρώσεις, pH και σπόρους φυτών. Χρησιµοποιήθηκαν σπόροι 
ενός καλλιεργούµενου είδους (Medicago sativa), ενός ζιζανίου των ελαιώνων (Sinapis sp.) και 
ενός ευαίσθητου είδους κατ� εξοχήν χρησιµοποιούµενου σε δοκιµές φυτοτοξικότητας (Lepidium 
sativum). Στην συγκέντρωση λιόζουµου 50% ανεξάρτητα από το pH ο δείκτης βλαστικότητας 
είναι µεγαλύτερος στην µηδική σε σχέση µε το σινάπι και το κάρδαµο. Ενώ στην συγκέντρωση 
25% του λιόζουµου η µηδική εµφανίζει την µεγαλύτερη φυτοτοξικότητα (µικρότερο δείκτη 
βλαστικότητας), έναντι του σιναπιού και κάρδαµου. Το pH σ� αυτή τη συγκέντρωση φαίνεται να  
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Πίνακας 6-5. ∆είκτης βλαστικότητας (Οι τιµές του ποσοστού δηλώνουν αραίωση σε απεσταγµένο νερό). 
Μέση Τιµή (Ν=3) Λιόζουµο pH 

Σινάπι Κάρδαµο Μηδική 
OMW50% 5,7 0,25 0 16,46 
OMW50% 4,98 15,25 6,029 15,6 
OMW25% 5,7 26,89 34,722 19,73 
OMW25% 4,98 30,58 26,311 21,82 
ΜάρτΗ2O 7 100 100 100 

 
επηρεάζει την αύξουσα συγκριτικής αξιολόγησης της φυτοτοξικότητας των διαφορετικών σπόρων 
φυτών. Η διόρθωση του pH φαίνεται να µειώνει γενικά τον δείκτη βλαστικότητας. Η µηδική 
εµφανίζεται πιο ανθεκτική σε µεγάλες συγκεντρώσεις αλλά ευαίσθητη ακόµη και µε µεγάλες 
αραιώσεις. Το σινάπι και το κάρδαµο είναι ευαίσθητοι δείκτες σε µέσες συγκεντρώσεις. 

OMW50% pH
5,7 OMW50%  pH

4,9 OMW25%
pH5,7 OMW25%

pH4,9 ΜάρτΗ2O
pH7,0

Σινάπ ι

Κάρδαµο

Μηδική
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

∆ε
ίκ
τη
ς 
βλ
ασ
τι
κό
τη
τα
ς 

(%
)

Σινάπ ι Κάρδαµο Μηδική

 
∆ιάγραµµα 6-2. ∆είκτης βλαστικότητας διαφορετικών σπόρων σε αρχικό λιόζουµο. 

Στον πίνακα 6-6, παρουσιάζεται η τελική φυτοτοξικότητα αποστειρωµένου λιόζουµου σε 
κάρδαµο µε διαφορετικά στελέχη βασιδιοµυκήτων. Το επεξεργασµένο λιόζουµο µε το στέλεχος 
LGMACC 850402 είχε την καλύτερη απόδοση (υψηλότερο δείκτη βλαστικότητας), ενώ το 
χαµηλότερο δείκτη βλαστικότητας εµφάνισε εκείνο µε το στέλεχος SIFF 0232. Ο δείκτης 
βλαστικότητας του συγκεκριµένου στελέχους ήταν χαµηλότερος από εκείνο του µάρτυρα. Επίσης, 
και τα στελέχη LGMACC-22 και IK-1123 εµφανίζουν καλή ικανότητα/αντοχή µεταβολισµού των 
φυτοτοξικών ουσιών που περιέχονται στο λιόζουµο. Τούτο προκύπτει από την αύξουσα σειρά 
συγκριτικής αξιολόγησης του στην µείωση των ολικών φαινολικών όπου κατέχουν την 6η θέση 
και στη 2η θέση αντίστοιχα το στέλεχος LGMACC -850402 βρίσκεται στην 5η θέση. Επιπλέον, 
το στέλεχος SIFF 0232 κατέχει την 37η θέση στον πίνακα αξιολόγησης για µείωση των 
φαινολικών. 
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Πίνακας 6-6. ∆είκτης βλαστικότητας (τελική φυτοτοξικότητα) αποστειρωµένου λιόζουµου σε κάρδαµο, 
µετά από επώαση 35 ηµερών µε διαφορετικά στελέχη βασιδιοµυκήτων. 

Είδος µύκητα Κωδικός στελέχους Μέση Τιµή  
(Ν=3) 

Αύξουσα σειρά 
συγκριτικής 
αξιολόγησης 

 Μάρτυρας-νερό 100 1  
Pleurotus ostreatus LGMACC 850402 23,82 2  
Pleurotus ostreatus  IK-1123 22,35 3  
Pleurotus ostreatus LGMACC-22 21,5 4  
Pleurotus eryngii LMACC 851101 19,96 5  

Pleurotus pulmonarius LGAM P46 19,31 6  
Pleurotus pulmonarius LGAM P16 19,31 7  

Pleurotus sp.  IK-1246 19,2 8  
Auricularia auricula-

judae 
SIEF 0089 18,21 9  

Pleurotus ostreatus LGAM P69 17,48 10  
 Μάρτυρας-λιόζουµο 15,82 11  

Lentinula edodes SIEF0232 15,65 12  
 

Στον πίνακα 6-7, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσµατα της 1ης δοκιµής 
αποστείρωσης. Απ� αυτόν και την στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων προκύπτουν τα εξής: 
��Γενικά τα διαφορετικά στελέχη αντιδρούν διαφορετικά όσον αφορά την µείωση των 
ρυπαντικών παραµέτρων του λιόζουµου (ολικά φαινολικά, χρώµα, χηµικά απαιτούµενο 
οξυγόνο).  

��Αποτελεσµατικότερη µείωση των στελεχών Pleurotus ostreatus (ενδεικτικά IK-1123 
83,24%). ∆ιαφέρουν γενικά στατιστικά σηµαντικά έναντι άλλων γενών και ειδών Tukey 
0,05%). 

��Αποτελεσµατικά τα στελέχη του γένους Ganoderma (ενδεικτικά IK-1642 78,60 %) και 
Pleurotus pulmonarius (ενδεικτικά LGMACC -850403 79,95 %).∆εν διαφέρουν στατιστικά 
σηµαντικά µεταξύ τους (t-paired test). 

��Μερικά στελέχη του Pleurotus eryngii µείωσαν ικανοποιητικά (ενδεικτικά LGAMP63 75%). 
��Μέτρια µείωση των στελεχών Lentinula (ενδεικτικά IK12, 44,80%) και Pleurotus 

nebrodensis (UPA 28 30,6%). ∆ιαφέρουν στατιστικά σηµαντικά µεταξύ τους (t-paired test). 
��Το στέλεχος IK-1123 µειώνει εξίσου καλά τα ολικά φαινολικά και το COD όµως δεν 
αποχρωµατίζει καλά και ο δείκτης βλαστικότητας του κάρδαµου σε λιόζουµο 
επεξεργασµένο µε αυτό είναι υψηλός. 

��Γενικά, δεν φαίνεται να υπάρχει αλληλεξάρτηση χρώµατος και φαινολικών.  
��Τα στελέχη του Pleurotus ostreatus αποχρωµάτισαν καλύτερα έναντι των άλλων γενών και 
ειδών (Tukey 0,05%), (ενδεικτικά LGMACC-22 87,20%). 

��Τα στελέχη των Pleurotus eryngii, Pleurotus pulmonarius µείωσαν ικανοποιητικά το χρώµα 
ενδεικτικά Pleurotus eryngii (LGAM P66 73%) και Pleurotus pulmonarius LGAM P10 
80%.∆εν διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά µεταξύ τους (t- paired test). 

��Το στέλεχος του γένους Ganoderma (ενδεικτικά IK-1642 62,85 %) 
��Μέτρια µείωση των στελεχών Lentinula ενδεικτικά (sief0231 18%) και Pleurotus 

nebrodensis (ενδεικτικά UPA 28 15%). ∆εν διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά µεταξύ τους 
(t- paired test). 

�� Επίσης, το στέλεχος LGMACC-22 παρ� ότι είναι πρώτο στη σειρά συγκριτικής 
αξιολόγησης όσον αφορά τον αποχρωµατισµό του λιόζουµου, µείωνει σχετικά καλά τα 
ολικά φαινολικά όχι όµως και το οξυγόνο. Ο δείκτης βλαστικότητας του κάρδαµου µετά την 
επώαση του µε λιόζουµο είναι επίσης υψηλός.  

��Κανένα στέλεχος δεν µείωσε πάνω από 31% το COD σε σχέση µε τον µάρτυρα. 
��Τα στελέχη Pleurotus pulmonarius, Pleurotus eryngii, Pleurotus nebrodensis και Pleurotus 

ostreatus µείωσαν σχετικά ικανοποιητικά το ολικό οργανικό φορτίο. ∆εν διαφέρουν 
στατιστικά σηµαντικά µεταξύ τους (Tukey 0,05%). 
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Πίνακας 6-7. Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα 1ης δοκιµής αποστείρωσης. 
Συγκριτικής αξιολόγηση βασιδιοµυκήτων σε υγρές 

αποστειρωµένες καλλιέργειες λιόζουµου Είδος Μύκητα Κωδικός Στελέχους 
Φαινολικά Αποχρωµατισµός COD ∆είκτης 

βλαστικότητας
Pleurotus eryngii UPA12 34 36 34  

Pleurotus ostreatus IK-1123 1 14 2 2 
Pleurotus sp.  IK-1246 2 13 9 5 

Pleurotus ostreatus  LGMACC 24  3 4 44  
Pleurotus ostreatus LGMACC 850402 4 2 12 1 
Pleurotus ostreatus LGMACC-22 5 1 46 9 

Pleurotus pulmonarius LGMACC 850403 6 12 54  
Pleurotus pulmonarius LGAM- P2 7 15 37  
Ganoderma carnosum IK-1642 8 34 45  
Ganoderma australe IK-1600 9 28 38  
Pleurotus ostreatus LGAM P57 10 5 21  

Pleurotus pulmonarius LGAM P5 11 6 7  
Pleurotus pulmonarius LGAM P1 12 17 32  

Pleurotus ostreatus CBS-37551 13 18 23  
Pleurotus ostreatus LGAM-P59 14 7 11  
Pleurotus ostreatus LGAM P69 15 8 4 3 
Pleurotus ostreatus LGAM P15 16 3 57  

Pleurotus pulmonarius LGAM P36 17 20 14  
Pleurotus ostreatus LGAM P67 18 10 48  
Pleurotus ostreatus LGAM P40 19 9 53  
Pleurotus eryngii LGAM P66 20 21 39  

Pleurotus pulmonarius ATCC 36050 21 11 47  
Pleurotus ostreatus LGAM P68 22 23 18  

Pleurotus pulmonarius LGAM P10 23 19 42  
Pleurotus eryngii CBS-10082 24 24 26  

Pleurotus pulmonarius LGAM P16 25 29 16 7 
Pleurotus pulmonarius LGAM P3 26 32 15  

Pleurotus ostreatus LGAM P72 27 22 29  
Pleurotus eryngii LGAM P63 28 25 35  
Pleurotus eryngii LGMACC 851101 29 27 50 8 

Pleurotus pulmonarius LGAM P42 30 16 3  
Pleurotus pulmonarius LGAM P46 31 26 20 6 

Pleurotus eryngii D1832 32 30 17  
Pleurotus pulmonarius LGAM P7 33 31 10  

Pleurotus eryngii LGAM P101 35 33 24  
Lentinula edodes SIEF0231 36 48 36  
Lentinula edodes SIEF0232 37 49 31 11 

Auricularia auricula-judae SIEF0089 38 45 25 4 
Pleurotus eryngii UPA30 39 41 13  

Pleurotus ostreatus LGMACC 850401 40 43 30  
Pleurotus cornucopiae ATCC 38547 41 40 22  

Pleurotus eryngii UPA5 42 38 5  
Pleurotus eryngii LGAM P65 43 58 52  
Lentinula edodes IK12 44 56 40  

Pleurotus nebrodensis UPA28 45 50 41  
Pleurotus nebrodensis UPA8 46 52 8  

Pleurotus eryngii UPA31 47 37 1  
Pleurotus eryngii LGAM P102 48 42 43  
Pleurotus eryngii UPA10 49 51 51  

Pleurotus pulmonarius LGAM P11 50 46 49  
Pleurotus pulmonarius LGAM P37 51 53 33  
Pleurotus nebrodensis UPA7 52 57 27  

Pleurotus eryngii LGAM P109 53 39 28  
Pleurotus eryngii LGMACC 831101 54 47 6  

Pleurotus ostreatus LGAM P61 55 54 55  
Pleurotus ostreatus LGAM P38 56 35 19  

 Αρχικό λιόζουµο 58 44 19  
 Μάρτυρας 57 55 56 10 

 
��Τα στελέχη του γενών Ganoderma και Lentinula µείωσαν µέτρια (ενδεικτικά SIEF 0232 
18%). ∆εν διαφέρουν στατιστικά µεταξύ τους (t- paired test), διαφέρουν όµως σε σχέση µε 
τα στελέχη του γένους Pleurotus (Tukey 0,05%). 
Το στέλεχος LGMACC -850402 που µειώνει εξίσου καλά (περίπου το ίδιο) τα ολικά φαινολικά, 

το COD, και ακόµη καλύτερα το χρώµα. Η συγκεκριµένη µείωση των φαινολικών και COD τον 
κατατάσσει πρώτο από πλευράς συγκριτικής αξιολόγησης όσον αφορά τον δείκτη βλαστικότητας. 
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Το στέλεχος UPA31 παρ� ότι µειώνει στο µέγιστο το COD δεν αποχρωµατίζει καλά το λιόζουµο, 
ενώ ακόµη µειώνει χειρότερα τα ολικά φαινολικά. Ακόµη, λογικά το στέλεχος LGAM P61 
κατατάσσεται σταθερά στις τελευταίες θέσεις για όλες τις ρυπαντικές παραµέτρους αφού η 
παραγωγή ξηρής βιοµάζας ήταν µηδενική. Το στέλεχος LGAM P38 δεν µειώνει σχεδόν καθόλου τα 
φαινολικά, όµως µειώνει το COD σχετικά καλά, όµως δεν αποχρωµατίζει ικανοποιητικά. Στην 
τελευταία θέση από πλευράς αποχρωµατισµού βρίσκεται το στέλεχος LGAM P65, δεν µειώνει το 
COD όµως καλύτερα τα ολικά φαινολικά. Τα στελέχη LGMACC -24 και LGMACC -850402 
µειώνουν εξίσου καλά τα φαινολικά. Τα ολικά φαινολικά και το χρώµα, όχι όµως στην ίδια ένταση 
και το COD όπου εµφανίζεται µεγάλη διαφοροποίηση.Σχετικά µε τον µάρτυρα κατατάσσεται στις 
τελευταίες θέσεις στη σειρά συγκριτικής αξιολόγησης όσον αφορά τα ολικά φαινολικά, χρώµα και 
COD. Τούτο φαίνεται λογικό µιας και δεν έχει γίνει επεξεργασία του µε στελέχη µυκήτων. 
Στον πίνακα 6-8, παρουσιάζεται η ξηρή µυκηλιακή βιοµάζα των στελεχών Pleurotus eryngii 

LGAM P63 και Pleurotus ostreatus LGAM-P69 που αναπτύχθηκε σε λιόζουµο που µεταχειρίσθηκε 
µε διάφορες µεθόδους για µείωση ή απαλλαγή από άλλους µικροοργανισµούς που πιθανά 
αναπτύσσονται σ� αυτό. Απ� αυτόν φαίνεται ότι για µεν τον µύκητα LGAM P63 ο χειρισµός του 
λιόζουµου στους 60 °C έδωσε την µεγαλύτερη ξηρή µυκηλιακή βιοµάζα, ενώ η διήθηση του 
λιόζουµου την µικρότερη. Η ακριβώς αντίθετη εικόνα παρατηρείται για τον µύκητα LGAM-P69. 
Επίσης η παραγωγή της βιοµάζας για τον LGAM-P69 εµφανίζεται να είναι συγκριτικά µεγαλύτερη 
σ� όλους τους χειρισµούς σε σχέση µε εκείνη του LGAM P63. Οι τιµές της τυπικής απόκλισης είναι 
ιδιαίτερα χαµηλές, έτσι η διασπορά των µετρήσεων από την µέση τιµή είναι µικρή. 

Πίνακας 6-8. Ξηρή µυκηλιακή βιοµάζα των µυκήτων LGAM P63 και LGAM-P69 που αναπτύχθηκε σε 
λιόζουµο που είχε υποστεί διαφορετικές προµεταχειρίσεις θέρµανσης-διήθησης, µετά από 
επώαση 35 ηµερών.  

LGAM P63 LGAM-P69 
Χειρισµοί 
λιόζουµου 

Μέση 
Τιµή.  

Τυπική 
απόκλιση 

(Ν=4) 

Αύξουσα σειρά 
συγκριτικής 
αξιολόγησης 

Χειρισµοί 
λιόζουµου 

Μέση 
Τιµή. 

Τυπική 
απόκλιση 

(Ν=4) 

Αύξουσα σειρά 
συγκριτικής 
αξιολόγησης 

60 °C 0,031 0,006 1  60 °C 0,045 0,025 1  
70 °C 0,029 0,005 2  121 °C 0,037 0,015 2  
διήθηση 0,017 0,019 3  70 °C 0,033 0,002 3  
121 °C 0,010 0,001 4  διήθηση 0,029 0,002 4  
 
Στον πίνακα 6-9, παρουσιάζεται η ανεπτυγµένη ξηρή µυκηλιακή βιοµάζα του LGAM-P69 σε 

λιόζουµο που έχει χειρισθεί αρχικά σε διαφορετικές θερµοκρασίες- διήθηση αλλά και 
διαφορετικές συγκεντρώσεις του λιόζουµου. Η περισσότερη ξηρή µυκηλιακή βιοµάζα παρήχθηκε 
στο παστεριωµένο λιόζουµο στους 70 °C σε όλες τις αραιώσεις του. Ακολούθως στο 
αποστειρωµένο λιόζουµο, ενώ στο διηθηµένο δεν παρήχθηκε αρκετή βιοµάζα. Η τυπική απόκλιση 
σε όλες τις επεµβάσεις ήταν µικρή. 

Πίνακας 6-9. Ξηρή µυκηλιακή βιοµάζα του µύκητα LGAM-P69 που αναπτύχθηκε σε λιόζουµο που είχε 
υποστεί διαφορετικές προµεταχειρίσεις θέρµανσης, διήθηση - αραίωση µετά από επώαση 35 
ηµερών (Τα ποσοστά % είναι % κ.ο. συγκέντρωση του λιόζουµου σε νερό). 

Χειρισµοί 
λιόζουµου Μέση Τιµή.

Τυπική 
απόκλιση 

(Ν=4) 
Αύξουσα σειρά συγκριτικής 

αξιολόγησης 
70 °C -66% 0,262 0,088 1  
70 °C -50% 0,190 0,063 2  
70 °C -75% 0,168 0,104 3  
121 °C- 50% 0,037 0,015 4  
121 °C -66% 0,021 0,005 5  
121 °C -75% 0,020 0,041 6  
διήθηση - 50% 0,029 0,002 7  
διήθηση - 66% 0,010 0,004 8  
διήθηση - 75% 0,009 0,006 9  
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Από τον πίνακα 6-10, έχουµε γενικά διαφοροποίηση των δύο στελεχών των µυκήτων ως προς 
την µείωση των ολικών φαινολικών σε συνδυασµό µε τις αρχικές προµεταχειρίσεις του 
λιόζουµου. Γενικά φαίνεται ότι η παστερίωση του λιόζουµου ευνοεί την παραγωγή ξηρής 
µυκηλιακής βιοµάζας. Σχετικά µε τις επεµβάσεις της αποστείρωσης και διήθησης τα 
αποτελέσµατα είναι αντιστρόφως ανάλογα για τα δύο στελέχη. Η µείωση των φαινολικών στο 
λιόζουµο υστερεί όµως σε σχέση µε την παστερίωση. Οι τυπικές αποκλίσεις όλων των 
επεµβάσεων είναι χαµηλές. Η µείωση γενικά των φαινολικών είναι ανάλογη της παραχθείσας 
ξηρής µυκηλιακής βιοµάζας τους σε όλους τους χειρισµούς του λιόζουµου. Για το στέλεχος 
LGAM P63 η παστερίωση στους 60 °C έδωσε την µεγαλύτερη µείωση φαινολικών (78,41% σε 
σχέση µε τον µάρτυρα) ενώ για το στέλεχος LGAM-P69 η παστερίωση στους 70 °C έδωσε 
µείωση 82,62 % αντίστοιχα). Η διήθηση για το στέλεχος LGAM P63 έδωσε 51,85% µείωση των 
φαινολικών, ενώ για το στέλεχος LGAM-P69 76,37% αντίστοιχα. 

Πίνακας 6-10. Ολικά φαινολικά (g/l) που παρέµειναν σε λιόζουµο που είχε υποστεί διαφορετικές 
προµεταχειρίσεις θέρµανσης, διήθησης µετά από επώαση 35 ηµερών µε τους µύκητες 
LGAM P63 και LGAM-P69. 

Μάρτυρας 
Χειρισµοί 
λιόζουµου Μέση Τιµή Τυπική απόκλιση

(Ν=4) 
Αύξουσα συγκριτική 
σειρά αξιολόγησης 

60 °C 0,982 0,013 1  
∆ιήθηση 0,999 0,028 2  
70 °C 1,030 0,028 3  
121 °C 1,337 0,188 4  

 
LGAM P63 

Χειρισµοί 
λιόζουµου Μέση Τιµή Τυπική απόκλιση

(Ν=4) 
Αύξουσα συγκριτική 
σειρά αξιολόγησης 

60 °C 0,212 0,005 1  
70 °C 0,236 0,039 2  
121 °C 0,346 0,073 3  
διήθηση 0,481 0,306 4  

 
LGAM-P69 

Χειρισµοί 
λιόζουµου Μέση Τιµή. Τυπική απόκλιση

(Ν=4) 
Αύξουσα συγκριτική 
σειρά αξιολόγησης 

70 °C 0,179 0,055  
60 °C 0,197 0,043  
διήθηση 0,236 0,055  
121 °C 0,294 0,044  

 
Στον πίνακα 6-11, παρουσιάζονται τα ολικά εναποµείναντα φαινολικά (g/l) σε 

προµεταχειρισµένο λιόζουµο αρχικά µε διάφορες µεθόδους, για το στέλεχος LGAM-P69. η 
µεταχείριση του λιόζουµου αποστείρωσης στους 121 °C και η συγκέντρωση του 50% έδωσε τα 
καλύτερα αποτελέσµατα (% σε σχέση µε τον αντίστοιχο µάρτυρα) µε % για 70 °C � 50% 
λιόζουµο σε σχέση µε τον αντίστοιχο µάρτυρα.. Γενικά η παστερίωση του λιόζουµου µείωσε σε 
µεγαλύτερο βαθµό τα ολικά φαινολικά σε σχέση µε την αποστείρωση. Η µείωση αυτή είναι 
δυνατόν να συνδεθεί µε την αντίστοιχη αυξηµένη παραγωγή µυκηλιακής βιοµάζας. Η επέµβαση 
121 °C � 75% λιόζουµο έδωσε τα χειρότερα αποτελέσµατα από τις επεµβάσεις του µύκητα. Αξίζει 
να σηµειωθεί ότι η παστερίωση του µάρτυρα-λιόζουµου έδωσε καλύτερη µέση τιµή απ� αυτών. Οι 
τυπικές αποκλίσεις όλων των επεµβάσεων είναι χαµηλές. Μια σαφής υπεροχή του στελέχους 
Pleurotus ostreatus LGAM-P69 έναντι του Pleurotus eryngii LGAM- P63 ανεξάρτητα από την 
προµεταχείριση του λιόζουµου, διαφέρουν στατιστικά µεταξύ τους (t- paired test). 
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Πίνακας 6-11. Ολικά φαινολικά (g/l) που παρέµειναν σε λιόζουµο που είχε που είχε υποστεί διαφορετικές 
προµεταχειρίσεις θέρµανσης και αραίωση µετά από επώαση 35 ηµερών µε τον µύκητα 
LGAM-P69 (Τα ποσοστά % είναι % κ.ο. συγκέντρωση του λιόζουµου σε νερό). 

Χειρισµοί λιόζουµου Μέση Τιµή 
(Ν=4) 

Τυπική 
απόκλιση 

Αύξουσα συγκριτική 
σειρά αξιολόγησης 

121 °C- 50% - Μύκητας 0,368 0,095 1  
70 °C -50% - Μύκητας 0,373 0,087 2  
70 °C -66% - Μύκητας 0,568 0,191 3  
70 °C -75% - Μύκητας 0,649 0,112 4  
121 °C -66% - Μύκητας 0,753 0,296 5  
70 °C -75% - Μάρτυρας 1,013 0,036 6  
70 °C -50% - Μάρτυρας 1,030 0,028 7  
70 °C -66% - Μάρτυρας 1,068 0,091 8  
121 °C -75% - Μύκητας 1,182 0,373 9  
121 °C- 50% - Μάρτυρας 1,337 0,188 10  
121 °C -75% - Μάρτυρας 1,342 0,277 11  
121 °C -66% - Μάρτυρας 1,424 0,083 12  

 
Από τον πίνακα 6-12, όπου παρουσιάζεται ο αποχρωµατισµός του λιόζουµου από τα δύο στελέχη σε 
προµεταχειρισµένο αποστειρωµένο και παστεριωµένο αρχικά έχουµε: 

Γενικά το στέλεχος LGAM-P69 ανεξάρτητα από τον αρχικό χειρισµό του λιόζουµου το αποχρωµατίζει 
καλύτερα σε σχέση µε το στέλεχος LGAM-P63. Παρόµοια συµπεριφορά για το LGAM-P69 έχει 
παρατηρηθεί και στην µείωση των ολικών φαινολικών. Η παστερίωση του λιόζουµου στους 70 °C για 
το στέλεχος LGAM-P69 δίδει τα καλύτερα αποτελέσµατα όσον αφορά τον αποχρωµατισµό όπως και 
στην µείωση των φαινολικών. Αξιοσηµείωτη επίσης είναι η αυξηµένη δυνατότητα και των δύο 
στελεχών να αποχρωµατίζουν εξίσου καλά το διηθηµένο λιόζουµο. Μια σαφής υπεροχή του στελέχους 
Pleurotus ostreatus LGAM-P69 έναντι του Pleurotus eryngii LGAM- P63 ανεξάρτητα από την 
προµεταχείριση του λιόζουµου, διαφέρουν στατιστικά µεταξύ τους (t- paired test). 

Πίνακας 6-12. Χρώµα στα 600 nm σε λιόζουµο που είχε που είχε υποστεί διαφορετικές προµεταχειρίσεις 
θέρµανσης, διήθησης µετά από επώαση 35 ηµερών µε τους µύκητες LGAM P63 και 
LGAM-P69. 

Επεµβάσεις Μέση Τιµή. 
(Ν=4) 

Τυπική 
απόκλιση 

Αύξουσα σειρά συγκριτικής 
αξιολόγησης 

LGAM-P69 - 70 °C 0,768 0,085 1  

LGAM-P69 - διήθηση 0,818 0,317 2  

P63 - διήθηση 0,836 0,295 3  

LGAM-P69 - 121 °C 0,973 0,119 4  

LGAM-P69 - 60 °C 1,090 0,338 5  

P63 - 70 °C 1,198 0,256 6  

P63 - 60 °C 1,315 0,140 7  

P63 - 121 °C 1,340 0,404 8  
διήθηση -Μάρτυρας  5,057 0,114 9  
60 °C - Μάρτυρας 5,297 0,595 10  

70 °C - Μάρτυρας  6,053 0,491 11  
1210C- Μάρτυρας 6,383 1,141 12  

 
Στις εικόνες 6-1 και 6-2:παρατηρείται ο αποχρωµατισµός του λιόζουµου σε στερεή και σε υγρή 
αποστειρωµένη καλλιέργεια µετά περίοδο 35 ηµερών επώασης. 
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Εικόνα 6-1. Αποχρωµατισµός λιόζουµου σε στερεή καλλιέργεια µετά περίοδο 35 ηµερών χειρισµού µε 

µύκητα LGAM-P69 αριστερά και χωρίς µύκητα δεξιά (µάρτυρας). 

 

 
Εικόνα 6-2. Αποχρωµατισµός λιόζουµου σε υγρή αποστειρωµένη καλλιέργεια µετά περίοδο 35 ηµερών 

χειρισµού µε µύκητα LGAM-P69 αριστερά και χωρίς µύκητα δεξιά (µάρτυρας). 

Σύµφωνα µε τον πίνακα 6-13, όπου παρουσιάζεται ο αποχρωµατισµός του λιόζουµου 
(αποστειρωµένου-παστεριωµένου-διηθηµένου) σε διαφορετικές συγκετρώσεις, από τά στελέχη 
LGAM-P69 έχουµε: 

��Καλύτερος γενικά αποχρωµατισµός παρατηρείται στο διηθηµένο λιόζουµο Επίσης, η 
παστερίωση φαίνεται να υπερτερεί έναντι της αποστείρωσης.  

��Η συγκέντρωση επίσης του λιόζουµου επηρεάζει τον αποχρωµατισµό του από το 
λιόζουµου, σε χαµηλές συγκεντρώσεις το στέλεχος δρα αποτελεσµατικότερα.  

��Η αποστείρωση ακόµη πιθανόν να συνεισφέρει στην αύξηση του χρώµατος. 
Από το πίνακα 6-14, όπου παρουσιάζεται το COD που παρέµεινε σε λιόζουµο (µεταχειρισµένο 

αρχικά µε διάφορες µεθόδους), µετά την επεξεργασία του µε τους µύκητες έχουµε: 
��Μια σαφή υπεροχή του στελέχους Pleurotus ostreatus LGAM-P69 έναντι του Pleurotus eryngii 

LGAM- P63 ανεξάρτητα από την προµεταχείριση του λιόζουµου, διαφέρουν στατιστικά 
µεταξύ τους (t- paired test). 

�� Η µεγαλύτερη µείωση του COD επιτεύχθηκε στην επέµβαση της παστερίωσης στους 70 0 C 
LGAM-P69). Η παστερίωση φαίνεται να ευνοεί την µείωση του COD και για τα δύο στελέχη. 
Η διήθηση όµως ενώ για το στέλεχος LGAM-P69 υποβοηθά την µείωση του ολικού οργανικού 
φορτίου δεν φαίνεται να έχει παρόµοια επίδραση για το P63. Αξίζει να σηµειωθεί και οι 
µειωµένες τιµές του µάρτυρα στους 60 °C και 70 °C, ενώ η αποστείρωση και διήθηση επιδρούν 
αρνητικά. Γενικά, οι τιµές της τυπική απόκλισης για όλες τις επεµβάσεις είναι υψηλές. 
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Πίνακας 6-13. Χρώµα στα 600 nm σε λιόζουµο που είχε που είχε που είχε υποστεί διαφορετικές 
προµεταχειρίσεις θέρµανσης, διήθηση και αραίωση µετά από επώαση 35 ηµερών µε τον 
µύκητα LGAM-P69. 

Επεµβάσεις Χειρισµοί λιόζουµου Μέση Τιµή. 
(Ν=4) 

Τυπική 
απόκλιση 

Αύξουσα σειρά 
συγκριτικής 
αξιολόγησης 

LGAM-P69 διήθηση - 50% 0,818 0,317 1  
LGAM-P69 διήθηση - 66% 0,936 0,295 2  
LGAM-P69 διήθηση - 75% 1,020 0,583 3  
LGAM-P69 70 °C -50% 1,070 0,120 4  
LGAM-P69 121 °C- 50% 1,503 0,625 5  
LGAM-P69 70 °C -66% 2,955 1,819 6  
LGAM-P69 70 °C -75% 2,988 1,032 7  
LGAM-P69 121 °C �66% 4,885 1,790 8  
Μάρτυρας διήθηση - 50% 5,057 0,114 9  
Μάρτυρας 70 °C �50% 6,053 0,491 10  
Μάρτυρας διήθηση - 66% 6,239 1,002 11  
Μάρτυρας 70 °C -75% 6,288 1,032 12  
Μάρτυρας 121 °C- 50% 6,383 1,141 13  
Μάρτυρας 70 °C -66% 6,538 0,491 14  

LGAM-P69 121 °C -75% 6,798 0,447 15  
Μάρτυρας διήθηση - 75% 7,283 0,583 16  
Μάρτυρας 121 °C �66% 7,885 1,790 17  
Μάρτυρας 121 °C -75% 8,798 0,447 18  

 

Πίνακας 6-14. Χηµικά απαιτούµενο οξυγόνο COD (g/l) που παρέµεινε σε λιόζουµο που είχε που είχε 
υποστεί διαφορετικές προµεταχειρίσεις θέρµανσης - διήθηση µετά από επώαση 35 ηµερών 
µε τους µύκητες LGAM-P63 και LGAM-P69. 

Επεµβάσεις Μέση Τιµή. 
(Ν=4) 

Τυπική 
απόκλιση 

Αύξουσα σειρά 
συγκριτικής αξιολόγησης 

LGAM-P69 - 70 0C 33,666 9,866 1  
LGAM-P69 - 60 0C 36,632 2,763 2  

LGAM-P69 - διήθηση 39,999 8,168 3  
Μάρτυρας - 60 C 42,858 1,959 4  

P63 - 121 0C 42,885 7,900 5  
P63 - 70 0C 42,965 11,58 6  
P63 - 60 0C 43,606 6,435 7  

Μάρτυρας - 70 0C 46,813 3,468 8  
LGAM-P69 - 121 0C 47,695 10,87 9  
Μάρτυρας - διήθηση 50,554 2,765 10  

P63 - διήθηση 50,022 11,48 11  
Μάρτυρας � 121 0C 50,982 27,11 12  

 
Στον πίνακα 6-15, παρουσιάζεται ό,τι απέµεινε από το COD λιόζουµου µετά την επεξεργασία 

του µε το στέλεχος LGAM-P69. Η διήθηση φαίνεται γενικά να ευνοεί την µείωση του ολικού 
οργανικού φορτίου, σε σχέση µε την αποστείρωση. 
Η επίδραση της παστερίωσης φαίνεται να εξαρτάται από την συγκέντρωση του λιόζουµου. Η 

µείωση του COD του λιόζουµου γενικά φαίνεται να επηρεάζεται εκτός της θερµικής κατεργασίας 
του και από την συγκέντρωσή του. Τούτο φαίνεται λογικό όταν ο µύκητας έχει να αντιµετωπίσει 
ένα υγρό απόβλητο υψηλού ρυπαντικού φορτίου, αδυνατεί να το αποδοµήσει ικανοποιητικά. 
Αξιοσηµείωτο επίσης είναι ότι υπάρχουν αρκετά υψηλές τιµές στην τυπική απόκλιση. 
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Πίνακας 6-15. Χηµικά απαιτούµενο οξυγόνο COD (g/l) που παρέµεινε σε λιόζουµο που είχε που είχε 
υποστεί διαφορετικές προµεταχειρίσεις θέρµανσης � διήθηση και αραίωση µετά από επώαση 
35 ηµερών µε τον µύκητα LGAM-P69. 

Χειρισµοί λιόζουµου Μέση Τιµή (Ν=4) Τυπική απόκλιση 
Αύξουσα σειρά 
συγκριτικής 
αξιολόγησης 

Μύκητας 70°C -50% 33,666 9,866 1  
Μύκητας διήθηση � 50% 39,999 8,168 2  
Μύκητας διήθηση � 66% 42,181 4,729 3  
Μύκητας διήθηση � 75% 44,829 2,127 4  
Μύκητας 121 °C- 50% 45,130 4,446 5  
Μάρτυρας 70 °C -50%  46,813 3,468 6  
Μάρτυρας διήθηση - 50% 50,554 2,765 7  
Μάρτυρας 121 °C - 50% 50,982 27,11 8  
Μάρτυρας 121 °C -66% 54,509 5,236 9  
Μάρτυρας 121 °C -75% 55,281 4,694 10  
Μύκητας 70 °C -75% 55,311 17,037 11  
Μύκητας 70 °C -66% 59,078 12,478 12  
Μύκητας 121 °C -66% 64,530 8,326 13  
Μάρτυρας διήθηση - 66% 70,864 4,823 14  
Μύκητας 121 °C -75% 76,634 16,116 15  
Μάρτυρας 70 °C -66% 80,963 5,476 16  
Μάρτυρας διήθηση - 75% 87,231 6,713 17  
Μάρτυρας 70 °C -75% 100,203 9,575 18  

 
6.2. 2η ∆οκιµή 
Στον πίνακα 6-16, παρουσιάζεται η ξηρή µυκηλιακή βιοµάζα έξι διαφορετικών στελεχών 

IK1642 Ganoderma carnosum, IK 1600 Ganoderma australe, LGAM P15 Pleurotus ostreatus, 
LGMACC - 24 Pleurotus ostreatus, LGAM P2 Pleurotus pulmonarius, ATCC 36050 Pleurotus 
pulmonarius, που αναπτύχθηκe σε αρχικά αποστειρωµένο λιόζουµο µετά από επεξεργασία 35 
ηµερών. Κατά τις δύο πρώτες µετρήσεις (7η και 14η ηµέρα) η παραγωγή βιοµάζας για όλα τα 
στελέχη ήταν µηδανινή, ενώ ξεκίνησε µια διαφοροποίηση µετά την 3η µέτρηση (21η ηµέρα). Στη 
συνέχεια, ακολούθησε µια αύξουσα πορεία, πράγµα λογικό γιατί έχουµε εξάπλωση των 
µυκηλιακών υφών σ� όλο τον όγκο της υγρής καλλιέργειας. Στην τελική µέτρηση (35 ηµέρες) ο 
µύκητας LGAM- P2 παρουσιάζει την µεγαλύτερη παραγωγή ξηρής βιοµάζας ενώ την µικρότερη ο 
IK-1642 µε µικρή διαφορά από τον IK-1600. Οι τυπικές αποκλίσεις είναι υψηλές, έτσι οι 
µετρήσεις έχουν µεγάλη διασπορά γύρω από την µέση τιµή. 

Πίνακας 6-16. Ξηρή µυκηλιακή βιοµάζα διαφορετικών στελεχών βασιδιοµυκήτων που αναπτύχθηκε σε 
αρχικά αποστειρωµένο λιόζουµο µετά από επώαση 35 ηµερών. 

Μετρήσεις 
1η (7η ηµέρα) 2η (14ηµέρα) 3η (21η ηµέρα) 4η (28η ηµέρα) 5η (35η ηµέρα) 

Μύκητες 
Μέση 
Τιµή 

Τυπική 
απόκλιση

(Ν=4) 
Μέση 
Τιµή 

Τυπική 
απόκλιση

(Ν=4) 
Μέση 
Τιµή 

Τυπική 
απόκλιση

(Ν=4) 
Μέση 
Τιµή 

Τυπική 
απόκλιση

(Ν=4) 
Μέση 
Τιµή  

Τυπική 
απόκλισ
η(Ν=4)

IK1642 0,001 0,001 0,015 0,016 0,020 0,022 0,018 0,018 0,017 0,013 
LGAM P15 0,001 0,001 0,004 0,001 0,005 0,001 0,009 0,005 0,007 0,004 
LGAM P2 0,001 0,000 0,003 0,001 0,015 0,016 0,067 0,015 0,092 0,025 
 LGMACC-24 0,001 0,000 0,003 0,002 0,011 0,008 0,046 0,030 0,059 0,038 
IK 1600 0,001 0,000 0,004 0,003 0,012 0,007 0,012 0,005 0,019 0,002 
ATCC 36050 0,001 0,001 0,003 0,001 0,014 0,003 0,053 0,014 0,080 0,011 
 
Από τον πίνακα 6-17, όπου παρουσιάζονται τα ολικά φαινολικά (g/l) που παρέµειναν µετά την 
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επεξεργασία από έξι στελέχη βασιδιοµυκήτων σε αποστειρωµένο λιόζουµο φαίνεται ότι: 
��Τα ολικά φαινολικά στο λιόζουµο αυξάνονται στην δεύτερη µέτρσης σε σχέση µε την πρώτη 
για όλα τα στελέχη µε εξαίρεση το στέλεχος ATCC 36050 όπου εµφανίζεται µείωσή τους. 
Στην τρίτη µέτρηση υπάρχει διαφοροποίηση των διαφορετικών στελεχών, τα στελέχη IK-1642 
και LGAM P15 φαίνεται όχι µόνο να µην επηρεάζουν τα φαινολικά αλλά να συνεχίζουν να τα 
αυξάνουν. Τα υπόλοιπα στελέχη έχουν ξεκινήσει την µείωσή τους µε σαφή υπεροχή του 
στελέχους ATCC 36050. Την 28η ηµέρα η εικόνα παραµένει περίπου η ίδια ενώ παρατηρείται 
και µια µικρή ανάσχεση της µείωσης από το στέλεχος 36050. Κατά την τελική µέτρηση του 
στελέχους IK-1642 και LGAM P15, που παρήγαγαν και ελάχιστη ξηρή βιοµάζα δεν µείωσαν 
τα φαινολικά (ο IK 1642 χειρότερος από πλευράς κατάταξης).  

��Το στέλεχος LGAM- P2 (26,48 %) µείωσε τα φαινολικά (τρίτο στη σειρά αξιολόγησης) µε 
δεύτερο ATCC 36050 µε 25,66% Το στέλεχος LGAM- P2 παρήγαγε την µεγαλύτερη 
µυκηλιακή βιοµάζα ακολουθούµενο από το ATCC 36050. 

��Το στέλεχος LGMACC �24 (31,57%) κατατάσσεται πρώτο στη σειρά συγκριτικής 
αξιολόγησης, κατά την τελική µέτρηση, όσον αφορά την παραγωγή ξηρής βιοµάζας αλλά και 
µείωσης φαινολικών.  

��Όσον αφορά τον µάρτυρα, ενώ εµφανίζει µια µείωση κατά την 2η και 3η µέτρηση, τελικά 
σταθεροποιείται η τιµή του αυξανόµενη κατά την 4η και την 5η µέτρηση (τελική). 
Στο διάγραµµα 6-3, παρουσιάζεται η αλληλεξάρτηση δείκτη βλαστικότητας (∆.Β.) και τελικής 

αποµάκρυνσης φαινολικών (%). 

Πίνακας 6-17. Ολικά φαινολικά (g/l) που παρέµειναν σε αρχικά αποστειρωµένο λιόζουµο µετά από επώαση 
35 ηµερών µε διαφορετικά στελέχη βασιδιοµυκήτων. 

Μετρήσεις 

1η (7η ηµέρα) 2η (14ηµέρα) 3η (21η ηµέρα) 4η (28η ηµέρα) 5η (35η ηµέρα) 
Μύκητες 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 
απόκλιση 

(Ν=4) 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 
απόκλιση 

(Ν=4) 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 
απόκλιση 

(Ν=4) 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 
απόκλιση 

(Ν=4) 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 
απόκλιση 

(Ν=4) 
IK1642 1,409 0,209 1,743 0,145 1,807 0,106 2,320 0,258 2,018 0,144 
LGAM P15 1,469 0,055 1,589 0,337 1,850 0,160 2,526 0,427 1,964 0,242 
LGAM P2 1,479 0,259 1,231 0,366 1,099 0,315 1,063 0,236 0,739 0,083 
 LGMACC 24 1,489 0,070 1,743 0,157 1,103 0,440 1,882 1,043 0,881 0,195 
IK 1600 1,238 0,687 1,505 0,176 1,251 0,356 1,353 0,078 0,971 0,090 

ATCC 36050 1,464 0,356 1,292 0,353 0,834 0,054 0,896 0,178 0,716 0,077 
Μάρτυρας 2,005 0,373 1,834 0,093 1,642 0,541 2,790 1,129 2,790 1,129 

 
Στον πίνακα 6-18, παρουσιάζεται το χρώµα (600 nm) στην πορεία του χρόνου µετά την 

επεξεργασία του λιόζουµου µε έξι στελέχη βασιδιοµυκήτων. Κατά την 2η µέτρηση παρουσιάζεται 
αύξηση του χρώµατος για τα στελέχη IK-1642, P15 και IK-1600 ενώ αντίστοιχα, παρατηρείται 
µείωση για τα στελέχη LGAM- P2, LGMACC 24, ATCC 36050 αλλά και στον µάρτυρα. Την 21η 
ηµέρα µε εξαίρεση το στέλεχος LGAM P15 που εξακολουθεί να παρουσιάζει µια µικρή αύξηση, 
τα υπόλοιπα στελέχη αποχρωµατίζουν το λιόζουµο µε διαφορές ως προς την ένταση. Σύµφωνα µε 
την 4η µέτρηση, τα στελέχη LGAM- P2 και ATCC 36050 µειώνουν κατά το ήµισυ το χρώµα, ενώ 
τα LGMACC -24 και IK 1600 παρουσιάζουν µια στασιµότητα και τέλος, ξεκινά µια αύξηση του 
χρώµατος τόσο για το IK1642 όσο και για το LGAM P15. Στην τελική µέτρηση, η αύξηση του 
χρώµατος για τα IK1642 και LGAM P15 συνεχίζεται. Από πλευράς τελικής κατάταξης έχουµε 
κατά αύξουσα σειρά [36050 (1ο µε 84,864%), LGAM- P2 (2ο µε 81,94%), LGMACC -24 (3ο µε 
66,18%), IK-1600 (4ο µε 63,22%) σε σχέση µε τον µάρτυρα. Οι υψηλές τυπικές αποκλίσεις των 
IK-1600 και LGMACC -24 (ιδιαίτερα) δείχνουν µεγάλη διασπορά των µερικών τιµών γύρω από 
την µέση τιµή. 
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∆ιάγραµµα 6-3. Αλληλεξάρτηση δείκτη βλαστικότητας (∆.Β.) και αποµάκρυνσης φαινολικών (%). 

Όπως και τα ολικά φαινολικά, η κατάταξη των δύο πρώτων παραµένει η ίδια, όµως η ένταση 
του αποχρωµατισµού είναι σαφώς µεγαλύτερη. 

Πίνακας 6-18. Χρώµα στα 600 nm σε αρχικά αποστειρωµένο λιόζουµο µετά από επώαση 35 ηµερών µε 
διαφορετικά στελέχη βασιδιοµυκήτων. 

Μετρήσεις 

1η (7η ηµέρα) 2η (14ηµέρα) 3η (21η ηµέρα) 4η (28η ηµέρα) 5η (35η ηµέρα) 
Μύκητες 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 
απόκλιση 

(Ν=4) 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 
απόκλιση 

(Ν=4) 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 
απόκλιση 

(Ν=4) 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 
απόκλιση 

(Ν=4) 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 
απόκλιση 

(Ν=4) 
IK1642 9,660 0,656 10,378 0,845 9,923 1,335 12,610 0,748 13,683 1,323 
LGAM P15 10,313 1,014 11,050 1,314 11,138 1,840 12,720 1,062 13,803 1,325 
LGAM P2 12,170 1,757 10,945 1,123 8,885 2,976 4,758 0,922 2,825 0,556 
 LGMACC 24 11,823 1,103 10,118 1,214 7,738 2,655 7,593 4,052 5,290 4,195 
IK 1600 10,700 1,467 12,030 1,219 10,578 1,550 10,428 1,269 5,753 1,717 
ATCC 36050 11,915 1,285 11,743 2,902 7,423 0,937 3,898 1,030 2,368 0,622 
Μάρτυρας 15,290 3,369 10,947 2,106 12,470 0,300 13,050 0,735 15,643 0,169 

 
Στον πίνακα 6-19, παρουσιάζεται το χηµικά απαιτούµενο οξυγόνο (COD) (g/l) στην πορεία 

του χρόνου µετά την επεξεργασία του λιόζουµου µε έξι στελέχη βασιδιοµυκήτων. Σύµφωνα µ� 
αυτόν κατά την 2η µέτρηση παρουσιάζεται µια αύξηση του COD σε όλα τα στελέχη µε εξαίρεση 
το IK-1600 αλλά και τον µάρτυρα όπου παρατηρείται µείωσή του. Κατά την 21η ηµέρα 
εξακολουθεί η αύξηση του COD για όλους τους βασιδιοµύκητες µε εξαίρεση τον LGMACC -24 . 
Το στέλεχος IK-1600 σ� αυτή τη µέτρηση παρουσίασε µια αύξηση µεγαλύτερη και ακόµη εκείνη 
της αρχικής µέτρησης. Στην προτελευταία µέτρηση, παρουσιάζεται µια µείωση του χηµικά 
απαιτούµενου οξυγόνου για όλα τα στελέχη µε εξαίρεση το LGMACC -24 που παρουσιάζει µια 
σχετικά µικρή αύξηση. Τελικά όµως και στα φαινολικά αλλά και στο χρώµα τα στελέχη ATCC 
36050 και LGAM- P2 κατέχουν την πρώτη και δεύτερη θέση κατά αύξουσα σειρά συγκριτικής 
αξιολόγησης. µε 37,68% και 31,76% αντίστοιχα. Τα στελέχη LGMACC -24 και IK-1600 µε 
31,76% και 28,80% καταλαµβάνουν την 3η και 4η θέση αντίστοιχα, ενώ την προτελευταία, το 
LGAM P15 και στην τελευταία το IK-1642.  
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Πίνακας 6-19. Χηµικά απαιτούµενο οξυγόνο COD (g/l) σε αρχικά αποστειρωµένο λιόζουµο µετά από 
επώαση 35 ηµερών µε διαφορετικά στελέχη βασιδιοµυκήτων. 

Μετρήσεις 

1η (7η ηµέρα) 2η (14ηµέρα) 3η (21η ηµέρα) 4η (28η ηµέρα) 5η (35η ηµέρα) 
Μύκητες 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 
απόκλιση 

(Ν=4) 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 
απόκλιση 

(Ν=4) 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 
απόκλιση 

(Ν=4) 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 
απόκλιση 

(Ν=4) 

Μέση 
Τιµή 

Τυπική 
απόκλιση 

(Ν=4) 
IK1642 45,870 3,990 47,638 1,692 53,872 12,666 52,941 2,438 56,477 6,625 
LGAM P15 43,265 4,662 44,753 6,413 63,176 14,663 53,127 8,634 49,871 4,928 
LGAM P2 45,405 2,487 52,011 9,553 52,569 7,174 47,917 3,714 43,916 5,219 
 LGMACC 24 44,846 1,376 48,847 8,861 46,149 5,845 49,033 3,613 45,033 2,373 
IK 1600 53,686 14,578 46,056 5,532 60,664 20,273 57,593 13,096 46,986 5,655 

ATCC 36050 46,893 2,191 47,173 7,702 48,475 6,972 44,567 6,201 41,125 6,112 
Μάρτυρας 61,160 2,478 57,562 8,106 48,878 10,992 62,152 8,111 65,998 6,051 

 
Από τον πίνακα 6-20, όπου παρουσιάζεται ο δείκτης βλαστικότητας, σε διαφορετικές χρονικές 

στιγµές, για τα έξι στελέχη βασιδιοµυκήτων έχουµε: 
Το στέλεχος ATCC 36050 τελικά παρουσιάζει τον µεγαλύτερο δείκτη βλαστικότητας χωρίς 

όµως την αναµενόµενη σταδιακή αύξηση του στην πορεία του χρόνου. Το στέλεχος IK-1600 
κατατάσσεται δεύτερο στην σειρά αξιολόγησης µε µια οµαλή όµως σταδιακή αύξησή του. Τα 
στελέχη IK-1642 και LGAM P15 στον δείκτη βλαστικότητας είναι τα χειρότερα στην αξιολόγηση. 
Η µείωση της φυτοτοξικότητας του λιόζουµου είναι σηµαντική µετά την επεξεργασία µε τους 
µύκητες, ο δείκτης βλαστικότητας του µάρτυρα είναι γενικά µία τάξη µεγέθους µικρότερος.  

Πίνακας 6-20. ∆είκτης βλαστικότητας σε αρχικά αποστειρωµένο λιόζουµο µετά από επώαση 35 ηµερών µε 
διαφορετικά στελέχη βασιδιοµυκήτων. 

Μετρήσεις 
1η  

(7η ηµέρα)
2η 

 (14ηµέρα)
3η  

(21η ηµέρα)
4η  

(28η ηµέρα)
5η  

(35η ηµέρα) 
Μύκητες 

∆είκτης βλαστικότητας,Μέση Τιµή (Ν=3) 
IK1642 0,738 0,000 0,859 0,000 13,450 
LGAM P15 0,000 0,000 0,000 0,000 19,110 
LGAM P2 1,185 0,000 0,000 2,128 19,740 
 LGMACC 24 0,000 0,000 16,270 11,790 20,450 
IK 1600 10,179 1,165 3,456 8,025 21,390 

ATCC 36050 17,380 16,560 29,190 14,670 24,570 
Μάρτυρας-λιόζουµο 18,410 2,380 4,300 8,910 10,840 
Μάρτυρας Η2Ο 100 

 
Σύµφωνα µε τον πίνακα 6-21, που περιέχει τα τελικά αποτελέσµατα της 2ης αποστείρωσης 

έχουµε: Γενικά παρατηρείται µια υπεροχή των στελεχών Pleurotus pulmonarius.Το στέλεχος ATCC 
36050 να κατατάσσεται πρώτο όσον αφορά την µείωση όλων των ρυπαντικών παραµέτρων και τον 
δείκτη βλαστικότητας. Γεγονός λογικό και από το ότι παρήγαγε αρκετή ξηρή µυκηλιακή βιοµάζα. 
Το στέλεχος LGAM- P2 ακολουθεί στη σειρά συγκριτικής αξιολόγησης, παρουσιάζει όµως σχετικά 
χαµηλό δείκτη βλαστικότητας, ενώ η ξηρή µυκηλιακή που παρήγαγε είναι η είναι η µέγιστη δυνατή. 
Άξια προσοχής είναι η συµπεριφορά του στελέχους LGMACC -24 το οποίο εµφανίζει µια συνέπεια 
σε όλες τις µετρηθείσες παραµάτρους που το κατατάσσει στην τρίτη θέση συγκριτικής αξιολόγησης. 
Η ίδια συµπεριφορά παρατηρείται και στο στέλεχος IK-1600 για τις ρυπαντικές παραµέτρους όµως 
στα θετικά του είναι και ο αυξηµένος δείκτης βλαστικότητας. Τα στελέχη IK-1642 και LGAM P15 
κατατάσσονται στις τελευταίες θέσεις. Ειδικότερα, το στέλεχος IK-1642 παρουσιάζει και το 
χαµηλότερο δείκτη βλαστικότητας αφού είναι και το χειρότερο όλων όσον αφορά τη µείωση του 
φαινολικού αλλά και του ολικού οργανικού φορτίου. 
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Πίνακας 6-21. Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα 2ης δοκιµής αποστείρωσης κατά αύξουσα σειρά συγκριτικής 
αξιολόγησης. Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται η ξηρή µυκηλιακή βιοµάζα έξι διαφορετικών 
στελεχών  
  Τελική µέτρηση 

Είδος Μύκητα Κωδικός 
Στελέχους 

Ξηρή 
µυκηλιακή 
βιοµάζα 

Ολικά 
φαινολικά Χρώµα COD ∆είκτης 

βλαστικότητας 

Ganoderma carnosum IK1642 5 6 5 6 6 
Pleurotus ostreatus LGAM P15 6 5 6 5 5 
Pleurotus pulmonarius LGAM P2 1 2 2 2 4 
Pleurotus ostreatus  LGMACC 24 3 3 3 3 3 
Ganoderma australe IK 1600 4 4 4 4 2 
Pleurotus pulmonarius ATCC 36050 2 1 1 1 1 
 Μάρτυρας 0 7 7 7 7 

 
Στον πίνακα 6-22 παρουσιάζεται η παραχθείσα ξηρή µυκηλιακή βιοµάζα των έξι 

διαφορετικών στελεχών βασιδιοµυκήτων σε παστεριωµένο λιόζουµο µετά από επώαση 35 
ηµερών. Το στέλεχος LGAM- P2 παρήγαγε την περισσότερη βιοµάζα ακολουθούµενο από τα 
LGAM P15, ATCC 36050, IK-1600, IK-1642 και LGMACC -24 κατά φθίνουσα σειρά 
συγκριτικής αξιολόγησης. Άξιο προσοχής είναι το γεγονός ότι το στέλεχος LGMACC -24 δεν 
παρήγαγε βιοµάζα παρ� ότι στην αντίστοιχη δοκιµή της αποστείρωσης κατείχε την τρίτη θέση 
στον πίνακα αξιολόγησης.  

Πίνακας 6-22. Ξηρή µυκηλιακή βιοµάζα (g/l ανά 25 ml λιόζουµου) διαφόρων βασιδιοµυκήτων σε 
παστεριωµένο λιόζουµο µετά από επώαση 35 ηµερών.  

Είδος µύκητα Κωδικός 
στελέχους Μέση Τιµή 

Τυπική 
απόκλιση 

(Ν=5) 

Αύξουσα σειρά 
συγκριτικής 
αξιολόγησης 

Pleurotus pulmonarius LGAM P2 0,400 0,366 1 
Pleurotus ostreatus LGAM P15 0,305 0,262 2 
Pleurotus pulmonarius ATCC 36050 0,247 0,232 3 
Ganoderma australe IK 1600 0,174 0,164 4 
Ganoderma carnosum IK1642 0,136 0,143 5 
Pleurotus ostreatus LGMACC 24 0,000 0,000 6 

 
Στον πίνακα 6-23, όπου παρουσιάζονται τα εναποµείναντα ολικά φαινολικά (g/l) σε 

παστεριωµένο λιόζουµο µετά την επεξεργασία 35 ηµερών από τα έξι διαφορετικά στελέχη.  

Πίνακας 6-23. Ολικά φαινολικά (g/l) που παρέµειναν σε παστεριωµένο λιόζουµο µετά από επώαση 35 
ηµερών.  

Είδος µύκητα Κωδικός στελέχους Μέση Τιµή 
Τυπική 
απόκλιση 

(Ν=4) 

Αύξουσα σειρά 
συγκριτικής 
αξιολόγησης 

Pleurotus ostreatus LGAM P15 0,582 0,097 1 
Pleurotus pulmonarius  ATCC 36050 0,584 0,038 2 
Pleurotus ostreatus LGMACC 24 0,630 0,144 3 
Pleurotus pulmonarius LGAM P2 0,635 0,045 4 
Ganoderma australe IK 1600 0,853 0,125 5 
 Μάρτυρας 1,030 0,028 6 

 
Απ� αυτόν έχουµε ότι το στέλεχος LGAM P15 παρουσιάζει την µεγαλύτερη µείωση ολικών 

φαινολικών µε 43,49 % ακολουθούµενο από ATCC 36050 µε 43,30% στην σειρά συγκριτικής 
αξιολόγησης. Τούτο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί το στέλεχος LGAM P15 στην αποστειρωµένη 
καλλιέργεια δεν µειώνει τα φαινολικά µε αποτέλεσµα να κριθεί ως το χειρότερο όλων. Επίσης 
όµοια συµπεριφορά µ� αυτό έχει και το στέλεχος LGAM- P2 (38,34%). Το στέλεχος ATCC 36050 
παρουσιάζει µια µικρή υποχώρηση στην σειρά κατάταξης σε σχέση µε την δοκιµή της 
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αποστείρωσης καταλαµβάνοντας την δεύτερη θέση µε 43,30 % µείωση σε σχέση µε τον µάρτυρα. 
Παρόµοια συµπεριφορά µ� αυτήν της αποστείρωσης εµφανίζει και το στέλεχος LGMACC -24 . 
Ως χειρότερο στέλεχος εµφανίζεται και στην δοκιµή της παστερίωσης, όσον αφορά την µείωση 
των φαινολικών το IK-1642. Στο διάγραµµα 6-4, παρουσιάζεται η αλληλεξάρτηση δείκτη 
βλαστικότητας (∆.Β.) και αποµάκρυνσης φαινολικών (%). για τα διαφορετικά στελέχη που 
χρησιµοποιήθηκαν σε αρχικά παστεριωµένο λιόζουµο. 
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∆ιάγραµµα 6-4. Αλληλεξάρτηση δείκτη βλαστικότητας (∆.Β.) και αποµάκρυνσης φαινολικών (%). 

Από τον πίνακα 6-24, όπου παρουσιάζεται η τελική µείωση του χρώµατος του παστεριωµένου 
λιόζουµου, έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής: Το στέλεχος LGAM- P2 φαίνεται να 
αποχρωµατίζει περισσότερο από τα υπόλοιπα µε 81,67%, ενώ λογική είναι η τελευταία θέση του 
µάρτυρα στον πίνακα αξιολόγησης. Το LGAM- P2 αποχρωµατίζει περίπου εξίσου καλά και στην 
δοκιµή της αποστείρωσης. ∆εν µειώνει όµως ανάλογα και τα ολικά φαινολικά. Αντίθετα, το 
στέλεχος LGAM P15 αποχρωµατίζει αρκετά καλά 78,18% , αλλά και µειώνει τα φαινολικά 
άριστα. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι το στέλεχος LGMACC -24 µε µηδαµινή παραγωγή 
βιοµάζας αποχρωµατίζει (76,88%) αλλά και µειώνει σχετικά καλά τα φαινολικά. 

Πίνακας 6-24. Χρώµα στα 600 nm σε παστεριωµένο λιόζουµο µετά από επώαση 35 ηµερών. 

Είδος µύκητα Κωδικός 
στελέχους Μέση Τιµή 

Τυπική 
απόκλιση 

(Ν=5) 

Αύξουσα σειρά 
συγκριτικής 
αξιολόγησης 

Pleurotus pulmonarius LGAM P2 3,302 0,494 1 
Pleurotus ostreatus LGAM P15 3,930 2,026 2 
Pleurotus ostreatus LGMACC 24 4,164 2,674 3 
Pleurotus pulmonarius ATCC 36050 4,232 0,750 4 
Ganoderma australe IK 1600 7,894 4,884 5 
Ganoderma carnosum IK1642 13,564 4,148 6 

 
Τα στελέχη IK-1600 και IK-1642 διατηρούν τις τελευταίες θέσεις και στον αποχρωµατισµό. 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει και για τον µύκητα ATCC 36050 ο οποίος µειώνει αρκετά καλά 
τα ολικά φαινολικά, δεν αποχρωµατίζει καλά 76,50%, όµως σε συνθήκες αποστειρωµένου 
λιόζουµου κατατάσσεται πρώτος στην σειρά συγκριτικής αξιολόγησης για όλες τις ρυπαντικές 
παραµέτρους. 
Από τον πίνακα 6-25, όπου παρουσιάζεται το χηµικά απαιτούµενο οξυγόνο COD (g/l) που πα- 
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Πίνακας 6-25. Χηµικά απαιτούµενο οξυγόνο COD (g/l) που παρέµεινε σε παστεριωµένο λιόζουµο µετά από 
επώαση 35 ηµερών.  

Είδος µύκητα Κωδικός 
στελέχους Μέση Τιµή 

Τυπική 
απόκλιση 

(Ν=5) 

Αύξουσα σειρά 
συγκριτικής 
αξιολόγησης 

Pleurotus ostreatus LGAM P15 54,485 4,098 1 
Pleurotus ostreatus LGMACC 24 54,485 4,516 2 
Pleurotus pulmonarius LGAM P2 55,527 4,606 3 
Ganoderma australe IK 1600 56,197 6,504 4 
Pleurotus pulmonarius ATCC 36050 57,611 1,651 5 
Ganoderma carnosum IK1642 58,505 4,961 6 
 Μάρτυρας 62,524 1,860 7 

 
ρέµεινε µετά 35 ηµέρες επεξεργασίας µε έξι διαφορετικά στελέχη βασιδιοµυκήτων, προκύπτουν 
τα εξής: Γενικά δεν παρατηρείται σηµαντική µείωση του COD δεν υπερβαίνει το 12,85%. 
Το στέλεχος LGAM P15 µειώνει περισσότερο το ολικό οργανικό φορτίο 12,85% σε σχέση µε 

τον µάρτυρα, όπως όµοια λειτουργεί για τα ολικά φαινολικά, ενώ όπως αναφέρθηκε 
αποχρωµατίζει αρκετά καλά. Μια συνεπή συµπεριφορά για αρκετά καλή αποδοτικότητα 
εµφανίζει το στέλεχος LGMACC -24 µε µείωση του χρώµατος όµοια στο 12,85%. Το στέλεχος 
LGAM- P2 παρουσιάζει µια αρκετή καλή δυνατότητα µείωσης του χηµικά απαιτούµενου 
οξυγόνου (11,19%) όπως βέβαια του άριστου αποχρωµατισµού, όµως υστερεί στην µείωση των 
ολικών φαινολικών. Εµφανίζει γενικά µια υστέρηση σε συνθήκες παστερίωσης σε σχέση µ� αυτές 
της αποστείρωσης. Ως χειρότερα στελέχη παραµένουν τα ATCC 36050 και IK-1642 µε 7,85 % 
και 6,42% αντίστοιχα . Αξίζει να σηµειωθεί οι µεγάλες τιµές των τυπικών αποκλίσεων που 
δείχνουν την µεγάλη διασπορά των τιµών γύρω από την µέση τιµή. 
Από τον πίνακα 6-26, φαίνεται ότι τον µεγαλύτερο δείκτη βλαστικότητας παρουσιάζει το 

LGAM- P2 που είναι πρώτο στην σειρά συγκριτικής αξιολόγησης όµως δεν φαίνεται να µειώνει 
εξίσου ικανοποιητικά τα ολικά φαινολικά αλλά και το ολικό οργανικό φορτίο. Την δεύτερη σειρά 
καταλαµβάνει το στέλεχος LGAM P15 παρ� ότι µειώνει στο µέγιστο το ρυπαντικό φορτίο αλλά 
και αποχρωµατίζει αρκετά καλά. Ακολουθεί το στέλεχος ATCC 36050 που αντίστοιχα κατέχει 
την ίδια θέση από πλευράς µείωσης των ολικών φαινολικών. Παρόµοια συµπεριφορά αναλογικά 
παρουσιάζει και το στέλεχος ATCC 36050. Η κατάλληλη των τελευταίων θέσεων από τα IK-1642 
και IK-1600 είναι φυσικό επακόλουθο της συµπεριφοράς τους σε όλες τις ρυπαντικές 
παραµέτρους. Στην εικόνα 6-3, φαίνεται η επίδραση του λιόζουµου διαφόρων συγκεντρώσεων 
στην βλάστηση σπόρων του κάρδαµου  

Πίνακας 6-26. ∆είκτης βλαστικότητας σε παστεριωµένο λιόζουµο µετά από επώαση 35 ηµερών. 

Είδος µύκητα Κωδικός στελέχους Μέση Τιµή 
(Ν=3)  

Αύξουσα σειρά 
συγκριτικής 
αξιολόγησης 

Pleurotus pulmonarius LGAM P2 45,090 1 
Pleurotus ostreatus LGAM P15 38,320 2 
Pleurotus pulmonarius, ATCC 36050 35,380 3 
Pleurotus ostreatus LGMACC 24 35,160 4 
Ganoderma carnosum IK1642 29,370 5 
Ganoderma australe IK 1600 25,230 6 
 Μάρτυρας-αρχικό λιόζουµο 11,390 7 
 Μάρτυρας-λιόζουµο 8,420 8 
 Μάρτυρας-H2O 100,000  

 



 109

 

 

Εικόνα 6-3. Φυτοτοξικότητες σπόρου κάρδαµου µε λιόζουµο διαφόρων συγκεντρώσεων. 

Στον πίνακα 6-27, από τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα της 2ης δοκιµής παστερίωσης 
φαίνονται τα εξής: Το στέλεχος LGAM P15 γενικά θεωρείται ως το καλύτερο αφού καταλαµβάνει 
πρώτη ή δεύτερη θέση για τις παραµέτρους που µετρήθηκαν. Όσον αφορά την αξιολόγηση των 
υπόλοιπων στελεχών παρατηρείται µια διαφοροποίηση για όλες τις ρυπαντικές παραµέτρους. Η 
µείωση των ολικών φαινολικών και του χηµικά ισοδύναµου οξυγόνου είναι αντιστρόφως ανάλογη 
για τα στελέχη LGAM- P2 και ATCC 36050. Το στέλεχος LGMACC -24 εµφανίζει γενικά µια 
µέτρια συνεπή συµπεριφορά ενώ τα στελέχη IK-1642 και IK-1600 καταλαµβάνουν τις τελευταίες 
θέσεις. Άξιο σχολιασµού είναι ο υψηλός δείκτης βλαστικότητας του στελέχους LGAM- P2 που δεν 
έχει µειώσει τα ολικά φαινολικά, ενώ έχει συµπεριφερθεί καλύτερα στην µείωση του ολικού οργανι- 

Πίνακας 6-27. Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα 2ης δοκιµής παστερίωσης κατά αύξουσα σειρά συγκριτικής 
αξιολόγησης.  
  Τελική µέτρηση 

Είδος Μύκητα Κωδικός 
Στελέχους 

Ξηρή 
µυκηλιακή 
βιοµάζα 

Ολικά 
φαινολικά Χρώµα COD ∆είκτης 

βλαστικότητας 

Ganoderma carnosum IK1642 5 7 6 6 5 
Pleurotus ostreatus LGAM P15 2 1 2 1 2 
Pleurotus pulmonarius LGAM P2 1 5 1 3 1 
Pleurotus ostreatus LGMACC 24 6 4 3 2 4 
Ganoderma australe IK 1600 4 6 5 4 6 
Pleurotus pulmonarius ATCC 36050 3 2 4 5 3 
 Μάρτυρας - 3 7 7 7 
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 ∆ιάγραµµα 6-5. Μεταβολές βιοµάζας, φαινολικών, χρώµατος, και COD. 

κού φορτίου. Στο διάγραµµα 6-5, παρουσιάζονται οι µεταβολές βιοµάζας, φαινολικών, χρώµατος, 
και COD για το στέλεχος ATCC 36050. 
Στον πίνακα 6-28, παρουσιάζεται η ενζυµική δραστηριότητα των έξι διαφορετικών στελεχών 

βασιδιοµυκήτων σε αρχικά αποστειρωµένο λιόζουµο στην πορεία του χρόνου. Σε όλα τα στελέχη 
επιβεβαιώθηκε η ενεργότητα (παρουσία) της Mn-εξαρτώµενης υπεροξειδάσης, ενώ αντίθετα δεν 
διαπιστώθηκε παραγωγή της Mn-ανεξάρτητης υπεροξειδάσης. Όσον αφορά την παραγωγή της 
λακκάσης δεν παρήχθηκε στα στελέχη του γένους Ganoderma, τούτο πιθανόν να οφείλεται στην 
φύση και κυρίως την προεπεξεργασία του λιόζουµου, ενώ δεν παρήχθηκε και στο στέλεχος 
LGAM P15 του γένους Pleurotus. Τα άλλα στελέχη Pleurotus παρήγαγαν κανονικά λακκάση 
όπως αναµενόταν, µε διαφοροποίηση στην έναρξη παραγωγής αλλά και της ποσότητας. ∆εν 
ανιχνεύθηκαν για όλα τα στελέχη τα ένζυµα Veratrylalcohol-oxidase και lignin peroxidase όπως 
αναµένονταν. Η παραγωγή της AmnP ήταν γραµµική έως και την 4η µέτρηση ενώ στην τελική 
µέτρηση παρουσιάσθηκε µια µείωση της ενζυµικής παραγωγής.Τούτο επιβεβαιώνει 
αποτελέσµατα άλλων εργασιών όπου εµφανίσθηκε η ίδια εικόνα. Την µεγαλύτερη παραγωγή 
AmnP παρουσίασαν τα στελέχη του γένους Pleurotus (LGAM- P2, ATCC 36050). Μεγάλη 
παραγωγή AMnP έδωσε και το στέλεχος ΙΚ1600 του γένους Ganoderrma.  
Σχετικά µε την παραγωγή (ενεργότητα) της λακκάσης παρατηρείται µια αρχικά 

διαφοροποιηµένη συµπεριφορά όσον αφορά την έναρξη παραγωγής από τα διάφορα στελέχη 
αλλά και στην παραγόµενη ποσότητα. Η λακκάση ξεκίνησε να παράγεται από την 21η ηµέρα 
(τρίτη µέτρηση) µε εξαίρεση το στέλεχος ATCC 36050 (Pleurotus pulmonarius) όπου η ενζυµική 
παραγωγή ξεκίνησε από την 1η µέτρηση και µάλιστα ήταν αυξηµένη. Αξιοσηµείωτο είναι επίσης 
το γεγονός ότι την 14η ηµέρα δεν ανιχνεύθηκε λακκάση σε κανένα στέλεχος. 
Στο διάγραµµα 6-6, παρουσιάζεται η ενεργότητα της λακκάσης και MnP του ATCC36050 σε 

διαφορετικές χρονικές στιγµές. 
Στον πίνακα 6-29, παρουσιάζεται η τελική ενζυµική δραστηριότητα (ενεργότητα) των έξι 

διαφορετικών στελεχών βασιδιοµυκήτων σε αρχικά παστεριωµένο λιόζουµο. 
Σύµφωνα µε� αυτόν, όλα τα στελέχη των γενών Pleurotus και Ganoderma παρήγαγαν AΜnP 

ενώ αντίθετα δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη APer. Σε αντίθεση µε την αποστείρωση το στέλεχος IK- 
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Πίνακας 6-28. Ενζυµική δραστηριότητα (ενεργότητα) (U/ml) διαφορετικών βασιδιοµυκήτων σε αρχικά 
αποστειρωµένο λιόζουµο. (Μ.Α. = Μη ανιχνεύσιµη) 

Mετρήσεις 
1η (7η ηµέρα) 2η (14ηµέρα) 3η (21η ηµέρα) 4η (28η ηµέρα) 5η (35η ηµέρα) 

Μύκητες 
Μέση 
τιµή 

Τυπική 
απόκλιση 

(Ν=4) 
Μέση 
τιµή 

Τυπική 
απόκλιση 

(Ν=4) 
Μέση 
τιµή 

Τυπική 
απόκλιση

(Ν=4) 
Μέση 
τιµή 

Τυπική 
απόκλιση 

(Ν=4) 
Μέση 
τιµή 

Τυπική 
απόκλιση

(Ν=4) 
 AMnP 

LGAM P2 0,298 0,114 0,596 0,231 1,341 0,962 3,809 1,263 0,254 0,099 
IK 1600 1,346 1,463 0,866 0,820 1,166 0,619 3,219 1,627 2,543 1,079 
IK1642 0,075 0,163 0,199 0,228 0,198 0,000 0,100 0,114 -0,097 0,113 
�� ATCC 36050 1,708 1,493 0,990 0,758 1,539 0,811 3,522 1,060 0,909 0,612 
�� LGAM P15 0,183 0,457 0,347 0,466 0,100 0,254 0,594 0,560 -0,195 0,159 
�� LGMACC 24 0,149 0,099 0,545 0,692 2,824 0,568 2,279 1,396 0,951 0,247 
 Aper 
LGAM P2 Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  
IK 1600 Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  
IK1642 Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  
�� ATCC 36050 Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  
�� LGAM P15 Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  
�� LGMACC 24 Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  
 LACCASE 
LGAM P2 Μ.Α  Μ.Α  2,808 2,138 2,214 1,201 3,348 1,416 
IK 1600 Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  
IK1642 Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  
�� ATCC 36050 21,222 23,396 Μ.Α  11,448 5,311 30,078 5,536 42,282 9,715 
�� LGAM P15 Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  
�� LGMACC 24 Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  9,612 10,673 25,866 14,816 
 Veratrylalcohol oxidase-Lignin peroxidase 
LGAM P2 Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  
IK 1600 Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  
IK1642 Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  
�� ATCC 36050 Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  
�� LGAM P15 Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  
�� LGMACC 24 Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  Μ.Α  
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∆ιάγραµµα 6-6. Μεταβολές ενεργότητας των ενζύµων MnP και λακκάσης του ATCC36050. 
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1600 του γένους Ganoderma παρουσίασε την µέγιστη παραγωγή AmnP. ∆εύτερο στέλεχος στη 
σειρά αξιολόγησης είναι το LGAM P15 που δεν παρουσίασε ανάλογη συµπεριφορά στην δοκιµή 
της αποστείρωσης, ενώ το στέλεχος ATCC 36050 του γένους Pleurotus έδωσε αρκετά καλή 
παραγωγή (ενεργότητα). 
Σχετικά µε την παραγωγή λακκάσης παρατηρείται µια σαφής υπεροχή των στελεχών του 

γένους Pleurotus σε σχέση µε τα στελέχη του γένους Ganoderma. Όµως στην δοκιµή αυτή 
ανιχνεύθηκε λακκάση στα στελέχη IK-1600 και IK-1642 (γένους Ganoderma) σε αντίθεση µε 
αποστείρωση όπου δεν διαπιστώθηκε η παρουσία τους. Την καλύτερη συµπεριφορά όπως και 
στην αποστείρωση παρουσιάζει το στέλεχος 36050 και ακολουθούν κατά αύξουσα σειρά 
συγκριτικής αξιολόγησης τα στελέχη LGAM P15 και LGMACC -24 . ∆εν ανιχνεύθηκαν για όλα 
τα στελέχη τα ένζυµα veratrylalcohol-oxidase και lignin-peroxidase. Γενικά, φαίνεται ότι η 
παστερίωση του λιόζουµου ευνοεί την παραγωγή των ενζύµων. 

Πίνακας 6-29. Ενζυµική ενεργότητα (U/ml) διαφορετικών βασιδιοµυκήτων σε αρχικά παστεριωµένο 
λιόζουµο. (Μ.Α. = Μη ανιχνεύσιµη). 

Tελική µέτρηση 35η ηµέρα 
Μύκητες 

Μέση τιµή Τυπική απόκλιση 
(Ν=5) 

 AMnP 
LGAM P2 0,756 0,425 
IK 1600 3,016 1,828 
IK1642 0,952 0,805 

�� ATCC 36050 2,107 1,661 
�� LGAM P15 2,228 1,620 
�� LGMACC 24 1,945 1,458 
 Aper 

LGAM P2 
IK 1600 
IK1642 

�� ATCC 36050 
�� LGAM P15 
�� LGMACC 24 

Μ.Α 
Μ.Α 
Μ.Α 
Μ.Α 
Μ.Α 
Μ.Α 

 LACCASE 
LGAM P2 6,091 2,188 
IK 1600 8,164 4,706 
IK1642 0,432 0,152 

�� ATCC 36050 40,30 3,786 
�� LGAM P15 28,85 5,668 
�� LGMACC 24 27,82 8,534 
 Veratrylalcohol oxidase-Lignin peroxidase 

LGAM P2 
IK 1600 
IK1642 

�� ATCC 36050 
�� LGAM P15 
�� LGMACC 24 

Μ.Α 
Μ.Α 
Μ.Α 
Μ.Α 
Μ.Α 
Μ.Α 

 
Στον πίνακα 6-30, παρουσιάζονται ενδεικτικά τα αποτελέσµατα ανάλυσης φιανολικών 

συστατικών µε HPLC σε λιόζουµο πρίν και µετά την επεξεργασία από το στέλεχος ATCC 36050 
σε υγρή καλλιέργεια λιόζουµου προµεταχειρισµένου µε αποστείρωση και παστερίωση.   

Πίνακας 6-30. Αποτελέσµατα ανάλυσης φαινολικών µε HPLC σε λιόζουµο επεξεργασµένο µε το στέλεχος 
ATCC 36050. 

Φαινολικά Συγκέντρωση(ppm)  
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Φαινολικά 
συστατικά 

Αρχικά 
αποστειρωµένο 
λιόζουµο 

Αρχικά 
παστεριωµένο 
λιόζουµο 

Επεξεργασµένο 
αποστειρωµένο 
λιόζουµο  

Επεξεργασµένο 
παστεριωµένο 
λιόζουµο  

OH-Tyrosol 80,47 70,97 14,49 7,65 
Tyrosol 24,77 16,08 1,13 2,74 
Vanillic 7,11 3,31 1,06 0,49 
Caffeic 29,85 4,02 1,05 1,77 
Syringic 5,41 1,57 0,32 0,00 

p-coumaric 26,66 1,79 0,40 0,42 
ferulic 9,98 1,51 1,21 2,14 

3,4 DHPEA-EDA 40,81 34,45 2,18 - 
o-coumaric 3,80 1,07 2,18 1,95 

Luteolin-7-gluc 28,11 8,70 20,80 3,68 
Oleuropeine-gluc 54,67 20,66 5,36  

Rutin 12 5 3 - 
A 34 11  - 
Β 16 17 20,202 6 
C 50 69  5 
D - - 3,99 - 
Ε 18 7 6 - 

3,4 DHPEA EA 109 15 34 - 
Άγνωστο - - - - 
Συνολικά 364 289 115 32 

 
Από τα χρωµατογραφήµατα και τους αντίστοιχους πίνακες συγκεντρώσεων που τα 

συνοδεύουν (Βλ. Παρ. 2) φαίνεται η µείωση των επι µέρους φαινολικών συστατικών. Επίσης 
φαίνεται ότι σχηµατίσθηκαν άγνωστες ενώσεις. Γενικά η ήπια θερµική προµεταχείριση του 
λιόζουµου φαίνεται να ευνοεί την ενζυµική λειτουργία του µύκητα καθιστώντας τον 
αποδοτικότερο στην µείωση των φαινολικών µε 43,30% και 25,66% αντίστοιχα. Αξιοσηµείωτο 
είναι επίσης το γεγονός ότι στο παστεριωµένο λιόζουµο αρχικά τα φαινολικά ήταν περισσότερα, 
σε αντίθεση µε το αποστειρωµένο που ήταν σε χαµηλότερα επίπεδα και όµως µειώθηκαν 
αναλογικά λιγότερο. 



 114

7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο κύριος σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η αξιολόγηση διαφόρων στελεχών Pleurotus, 
Ganoderma, Lentinula στην µείωση του πολυφαινολικού φορτίου και της φυτοτοξικότητας των 
υγρών αποβλήτων ελαιουργείων. Συγκριτική αξιολόγηση µεταξύ των στελεχών έγινε για την 
παραγωγή µυκηλιακής βιοµάζας αλλά και µείωσης του COD και χρώµατος του λιόζουµου. 
Παράλληλα, έγιναν µικρές δοκιµές που αφορούσαν τον αρχικό χειρισµό του λιόζουµου κα 
(αποστείρωση, παστερίωση, διήθηση) και την επίδρασή τους στην µείωση του ρυπαντικού 
φορτίου του. Μελετήθηκε επίσης η δραστηριότητα φαινολοωξειδωτικών ενζύµων στο υγρό 
θρεπτικό µέσο ανάπτυξης των διαφορετικών στελεχών που χρησιµοποιήθηκαν. Χρησιµοποιή-
θηκαν κυρίως αυτοφυείς µύκητες από διάφορα γεωγραφικά διαµερίσµατα της χώρας µας. Η 
χρησιµοποίηση των µυκήτων λευκής σήψης στην αποτοξικοποίηση των υγρών αποβλήτων 
ελαιουργείων έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια από διάφορους ερευνητές (Πίνακας Π1-10, 
βλ. Παρ 1). 
Απ� αυτόν φαίνεται όµως ότι µόνον τα τελευταία χρόνια υπάρχουν αναφορές για την 

διαχείριση των υγρών αποβλήτων ελαιουργείων µε εδώδιµα µανιτάρια ιδιαίτερα των γενών 
Pleurotus και Lentinula (Grappelli et al., 1991; Tomati et al., 1991; Sanjust et al., 1991), µε σκοπό 
την αποτοξικοποίησή τους. Οι µύκητες λευκής σήψης (white rot fungi) όπως έχει αναφερθεί 
αποδοµούν τη λιγνίνη, τά επι µέρους συστατικά που την αποτελούν αλλά και σχετικές ενώσεις µε 
αυτή µέσω οξειδωτικών αντιδράσεων που καταλύονται από φαινολοξειδάσες και υπεροξειδάσες. 
Οι τρεις τύποι ενζύµων που έχουν προσδιορισθεί στους συγκεκριµένους µύκητες, τα υδρολυτικά 
(φαινολοξειδάσες, λακκάση), τα οξειδωτικά (υπεροξειδάση της λιγνίνης, Mn-υπεροξειδάση) και 
οξειδοαναγωγάσες (ρουδεκτάση σελλοβιόζης-κινόνη) είναι παρόντα στον Phanerochaete 
chrysosporium, ο οποίος έχει µελετηθεί αρκετά εκτεταµένα (Erikson et al., 1990). Ο χαµηλός 
βαθµός εξειδίκευσης που χαρακτηρίζει αυτά τα ένζυµα και οι δοµικές οµοιότητες πολλών 
αρωµατικών ρύπων (φαινολικών συστατικών) µε τα φυσικά υποστρώµατα των ενζύµων, 
υπέδειξαν τη χρησιµοποίηση των οργανισµών αυτών και των ενζύµων που τα συνοδεύουν για τον 
χειρισµό υποστρωµάτων όπως τα Υ.Α.Ε. (Martirani et al., 1996). Σε παλιότερες εργασίες, διάφορα 
γένη βασιδιοµυκήτων χρησιµοποιήθηκαν για τον αποχρωµατισµό των Υ.Α.Ε. Μύκητες όπως ο 
Aspergillus µείωναν τη συγκέντρωση σε ταννίνες χωρίς όµως να επιδρούν στα µεγάλης µοριακής 
µάζας πολυφαινολικά παράγωγα ενώ η βιοαποδόµηση των µεγάλης µοριακής µάζας αρωµατικών 
ενώσεων ήταν ανεπαρκής (Sayadi & Ellouz, 1993). 
Η παρούσα µελέτη έδειξε ότι οι µύκητες των γενών Pleurotus, Ganoderma, είναι δυνατόν να 

χρησιµοποιηθούν για την διαχείριση των Υ.Α.Ε. τόσο όσον αφορά την µείωση του ολικού 
ρυπαντικού, πολυφαινολικού φορτίου αλλά και τον αποχρωµατισµό του. Οι διαφορετικές 
συµπεριφορές που παρατηρήθηκαν στα επίπεδα γένους-είδους αλλά και στελέχους, όσον αφορά 
τις δυνατότητες αποτοξικοποίησης, υποδεικνύουν την πολυπλοκότητα των ενζυµικών 
µηχανισµών και βιολογικών παραµέτρων που εµπλέκονται. Έτσι, φαίνεται ότι είναι δυνατόν να 
παίζουν αποτελεσµατικά διαφορετικούς ρόλους (να εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς) στην 
διαχείριση των λιόζουµων.Τα αποτελέσµατα µας επιβεβαιώνουν αυτά της βιβλιογραφίας, όµως 
όσον αφορά τα ποσοστά µείωσης των ρυπαντικών παραµέτρων δεν µπορεί να γίνει αξιόπιστη 
σύγκριση εξαιτίας της διαφορετικής προέλευσης του λιόζουµου, τον τύπο του ελαιουργείου που 
έχει αλεσθεί ο ελαιόκαρπος, των διαφορετικών αραιώσεων του λιόζουµου που χρησιµοποιείται 
κάθε φορά, την διαφορετική γενετική σύσταση των χρησιµοποιούµενων στελεχών και τις 
διαφορετικές καλλιεργητικές συνθήκες αυτών. 
Στις υγρές καλλιέργειες που εγκαταστάθηκαν παρατηρήθηκε γενικά µη αναµενόµενη 

διακύµανση µεταξύ των επαναλήψεων παρόλο που εργαστηριακά δεν διαπιστώθηκε καµµιά 
µόλυνση στις διάφορες επεµβάσεις και οι καλλιεργητικές συνθήκες ήταν ίδιες. Για την λήψη 
λεπτοµερέστερων συµπερασµάτων χρήσιµο θα ήταν να χρησιµοποιηθούν περισσοτέρες 
επαναλήψεις και δειγµατοληψίες στον χρόνο. Η κατά το δυνατόν λήψη οµοιόµορφων εµβολίων 
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από τις στερεές καλλιέργειες των µυκήτων θα συνέβαλλε στην ελαχιστοποίηση της µεγάλης 
διασποράς από την µέση τιµή και θα έδιδε τελικά αντιπροσωπευτικότερα αποτελέσµατα 
συγκριτικής αξιολόγησης. Πριν σχολιάσουµε τις επιµέρους παραµέτρους που µελετήθηκαν 
κρίνουµε σκόπιµο να αναφερθούµε στις καλλιεργητικές συνθήκες και την διαφοροποίηση τους ως 
προς την ενζυµική παραγωγή (ενεργότητα) που είναι και η κρίσιµη παράµετρος για την 
αποδόµηση του ολικού οργανικού , πολυφαινολικού φορτίου καθώς και του αποχρωµατισµού. 
Το επίπεδο του αζώτου σε υγρές καλλιέργειες είναι σηµαντική και κρίσιµη παράµετρος για τη 

σύνθεση των λιγνινολυτικών ενζύµων στους µύκητες λευκής σήψης.Τα ένζυµα αυτά συντίθενται 
κατά τη διάρκεια του δευτερογενούς µεταβολισµού, ο οποίος ρυθµίζεται από τα επίπεδα του 
αζώτου ή τον άνθρακα (Holrbaur & Kirk, 1981). Τα υγρά απόβλητα ελαιουργείων περιέχοντα 
γενικά κατά µέσο όρο 1,2-2,4% (β/ο) αζωτούχες ενώσεις και ευνοούν τη σύνθεση των ενζύµων 
από τους µύκητες. Το άζωτο ευνοεί την παραγωγή της glucose-oxidase η οποία είναι απαραίτητη 
για την χρησιµοποίηση της γλυκόζης ως πηγής άνθρακα. Η επιλογή του καταλληλότερου 
επιπέδου αζώτου για τη σύνθεση των λιγνινολυτικών ενζύµων έχει αρκετά µελετηθεί για τον 
µύκητα λευκής σήψης Phanerochaete chrysosporium (Kirk et al., 1978; Kelley & Reddy, 1986). 
H προσθήκη ασπαραγγίνης (0,5 g/l) ως πηγής αζώτου και γλυκόζης (10 g/l) ως πηγής άνθρακα 
έχει βρεθεί ότι αποδίδει καλά σε υγρές καλλιέργειες µυκήτων σύµφωνα µε τον Levin (1998). 
Στις δοκιµές τις δικές µας δεν έγινε προσθήκη πηγών άνθρακα και αζώτου. Σύµφωνα µε τους 

Hamdi et al. (1991) η προσθήκη αζώτου και θειϊκών είναι καθοριστική για την βλάστηση των 
σπορίων του Aspergillus niger. Όµως, δεν προέκυψε θετική επίδραση από την προσθήκη αζώτου, 
γλυκόζης, ή θειϊκών αλάτων σε υγρές καλλιέργειες λιόζουµου εµβολιασµένες µε τους µύκητες C. 
versicolor και F. trogii (Vesilada et al., 1998). 
Όσον αφορά τη θερµοκρασία των θαλάµων ανάπτυξης των καλλιεργειών η οποία ήταν κατά 

µέσο όρο 25 °C, θεωρείται ότι είναι µέσα στο εύρος άριστων θερµοκρασιών για τους 
περισσότερους µύκητες και κατά συνέπεια για τους µελετούµενους µύκητες, το οποίο είναι 25-
30°C. 
Για το pH του λιόζουµου (5,7) που χρησιµοποιήθηκε µετά την διόρθωσή του είναι µέσα στις 

προτιµήσεις των µυκήτων όπου γενικά η ανάπτυξή τους είναι η άριστη στην όξινη κυρίως 
περιοχή. Η επίδραση του pH στην ενεργότητα των παραγόµενων λιγνινολυτικών ενζύµων είναι 
επίσης σηµαντική, γενικά, η παραγωγή τους ευνοείται στην περιοχή 4,6-6,0 (Levin, 1998) µε όλες 
τις διαφοροποιήσεις για το καθένα ξεχωριστά. Οι Burla et al. (1992) αναφέρουν ότι pH=6,0 του 
λιόζουµου είναι άριστο για την παραγωγή βιοµάζας και ενζύµων σε καλλιέργειες του Pleurotus 
ostreatus. Πειράµατα (Giovannozzi Sermani & Luna 1981) σχετικά µε την επίδραση του ρΗ στην 
ενεργότητα της λακκάσης του P. ostreatus, δείχνουν ότι η ιδανική περιοχή για το παραπάνω 
ένζυµο είναι µεταξύ του 5.5 και 6.5. Η θερµοκρασία για µέγιστη δραστηριότητα των λακκασών 
ήταν της τάξης των 50°C. Αν και ο µύκητας αναπτύσσεται στους 20°C, θερµοκρασία που 
διαφέρει αισθητά από την προηγουµένη, θα µπορούσε να υποτεθεί ότι η δράση της λακκάσης 
στους 15-25°C είναι αρκετή και ικανή να στηρίξει το ρυθµό ανάπτυξης του µύκητα. Η σύνθεση 
της λακκάσης από τον Pleurotus ostreatus µπορεί να επηρεασθεί από διάφορους µύκητες. Οι 
Sannia et al. (1986) παρατήρησαν αύξηση της ενζυµικής παραγωγής όταν 0,5% εκχυλίσµατος 
µαγιάς προστέθηκε στο µέσο καλλιέργειας. Παρόµοια επίδραση αναφέρεται από τους Kaal et al. 
(1995) µε την πρoσθήκη 56 µM πεπτόνης. Υψηλές συγκεντρώσεις γλυκόζης αναστέλλουν τη 
σύνθεση της λακκάσης σύµφωνα µε τα δεδοµένα των Ballarg & Leonowicz (1984). 
Το οξυγόνο πρέπει να βρίσκεται γενικά διαλυµένο στα λύµατα για να µπορούν να το 

χρησιµοποιήσουν οι διάφοροι µικροοργανισµοί και να οξειδωθούν οι οργανικές ενώσεις. Έχει 
µικρή διαλυτότητα στο νερό η οποία µειώνεται σηµαντικά µε την αύξηση της θερµοκρασίας 
(νόµος Henry) και την µείωση της καθαρότητας. Η διαδικασία της οξυγόνωσης είναι από φυσική 
άποψη µια διαδικασία διάχυσης πολύ κοντά στην διαχωριστική επιφάνεια (νόµος Fick). 
Η σύνθεση των λιγνινολυτικών ενζύµων στους µύκητες λευκής σήψης είναι διαίτερη ενεργή 

σε υψηλά επίπεδα οξυγόνου στο υγρό µέσο καλλιέργειάς τους (Dosoretz & Grethlein, 1991; 
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Faison & Kirk, 1985). Τούτο εύκολα επιτυγχάνεται µε την ανάδευση των υγρών καλλιεργειών. Η 
προσθήκη του επιφανειοδραστικού Tween-80 στο µέσο καλλιέργεια καταλήγει σε υψηλότερη 
διαπερατότητα του οξυγόνου µέσω των κυτταρικών µεµβρανών (Lestan et al., 1991). Επίσης, 
προάγεται η παραγωγή λακκάσης από τον µύκητα Pleurotus ostreatus (Alarcon et al., 1989). 
Σύµφωνα µε τους Yesilada et al. (1998), ο αποχρωµατισµός λιόζουµου αυξήθηκε σε υγρές 
καλλιέργειες των C. versicolor και F. trogii όταν αυτές αναδεύονταν µε ρυθµό 150 
στροφών/λεπτό. Σε ένα εύρος 150-200 στροφών/λεπτό παρατηρήθηκε επίσης µείωση του χηµικά 
απαιτούµενου οξυγόνου και των ολικών φαινολικών, τούτο µπορεί να αποδοθεί στις αυξηµένες 
ποσότητες διαλελυµένου O2 ως αποτέλεσµα της ανάδευσης. Στις δοκιµές που έγιναν, οι 
καλλιέργειες ήταν στατικές και η καλή οξυγόνωση του λιόζουµου γίνονταν έµµεσα µέσω του 
µικρού όγκου που καταλάµβανε στην κωνική φιάλη και της αναλογικά µεγάλης επιφάνειας (ρηχές 
καλλιέργειες). ∆εν διαπιστώθηκε πρόβληµα µε έλλειψη O2, τούτο µπορεί να συναχθεί από την 
απρόσκοπτη παραγωγή µυκηλιακής βιοµάζας και λιγνινολυτικών ενζύµων. Όσο µεγαλύτερη είναι 
η παραγωγή της βιοµάζας τόσο µικρότερη είναι η ποσότητα του οξυγόνου που καταναλώνεται για 
την βιοαποικοδόµηση του ρυπαντικού φορτίου. Μέτρηση του διαλελυµένου οξυγόνου δεν έγινε 
και δεν µπορούσε να γίνει µιας και οι επίσηµοι µέθοδοι (Wikler και µέθοδος µεµβράνης 
ηλεκτροδίου) βρίσκουν εφαρµογή σε καθαρά νερά και όχι έγχρωµα όπως το λιόζουµο. 
Η αραίωση του λιόζουµου µειώνει τη συγκέντρωση των φαινολικών και του COD σε επίπεδα 

όπου η βιολογική επεξεργασία είναι δυνατή (Tsonis et al., 1993; Becker et al., 1999). Η αύξηση 
του pH του λιόζουµου µετά τη φυγοκέντρηση µπορεί να αποδοθεί στη µείωση της συγκέντρωσης 
των φαινολικών. Η µείωση αυτή µπορεί να αποδοθεί στην εµφάνιση πολυµερισµού των απλών 
αρωµατικών συστατικών και στην φυσική και/ή χηµική προσρόφηση των φαινολικών στα στερεά 
που παρέµειναν στο ίζηµα (Saez et al., 1992). 
Η αύξηση επίσης της αγωγιµότητας µετά την φυγοκέντρηση, µπορεί να αποδοθεί στο ότι οι µη 

πολικές ενώσεις µε χαµηλή διαλυτότητα στο νερό έχουν την τάση να προσροφώνται στο ίζηµα. 
Εποµένως, οι ιοντικές και πολικές διαλελυµένες παραµένουν στο διάλυµα, δίδοντας µια αύξηση 
της αγωγιµότητας οφειλόµενη στην µείωση της κινητικότητας των ιόντων (Cooney, 1980). 
Πιθανόν να έχουµε µια µείωση του COD λόγω φυγοκέντρησης, λόγω προσρόφησης των 

υψηλής µοριακής µάζας οργανικών µορίων στα στερεά του ιζήµατος. Οι φαινολοξειδάσες δεν 
καταλύουν µετασχηµατισµούς ανεπεξέργαστου, ή µη φυγοκεντρηµένου λιόζουµου. Αυτό µπορεί 
να εξηγηθεί από το ότι το λιόζουµο είναι ένα εναιώρηµα µάλλον αδιάλυτων, ετερογενούς 
προέλευσης συστατικών συµπεριλαµβανοµένων φαινολικών πολυµερών, υδατανθράκων, λιπιδίων 
και πρωτεϊνών που µπορούν να σχηµατίσουν ετερογενή συναθροίσµατα κατά την διάρκεια 
έκθλιψης του ελαιόκαρπου (Sainz-Jimenez & Gomez-Alarcon, 1986). 
Η παραχθείσα βιοµάζα στις υγρές καλλιέργειες αποστειρωµένες ή παστεριωµένες ή 

φιλτραρισµένες ήταν διαφορετική µεταξύ των στελεχών που µελετήθηκαν. Όλα τα στελέχη 
παρουσίασαν µεγαλύτερη παραγωγή βιοµάζας έχοντας ως υπόστρωµα ανάπτυξης το λιόζουµο απ� 
ότι σε ένα πλούσιο συµβατικό υπόστρωµα ανάπτυξης µυκήτων (π.χ. CYM). Το γεγονός αυτό 
δείχνει ότι τα Υ.Α.Ε. είναι υπόστρωµα κατάλληλο για την παραγωγή βιοµάζας από τα διάφορα 
στελέχη του γένους Pleurotus. 
Για µια πληρέστερη εκτίµηση της παραγωγής βιοµάζας στην δεύτερη δοκιµή έγινε συλλογή 

του µυκηλίου σε διάφορα χρονικά διαστήµατα. 
Από τα αποτελέσµατα της πρώτης δοκιµής αποστείρωσης, προκύπτει ότι όσον αφορά την 

παραχθείσα βιοµάζα, τα στελέχη του γένους Pleurotus παρουσιάζουν µια σαφή υπεροχή έναντι 
των στελεχών των άλλων γενών που δοκιµάσθηκαν Ganoderma και Lentinula. Από το γένος 
Pleurotus το είδος ostreatus υπερτερεί έναντι των ειδών pulmonarius και eryngii επιβεβαιώνοντας 
έτσι την ευρεία χρησιµοποίησή του σε άλλες σχετικές εργασίες αποτοξικοποίησης των Υ.Α.Ε. Τα 
στελέχη του γένους Lentinula δεν ήταν αποδοτικά στην παραγωγή βιοµάζας. 
Στην συγκριτική αξιολόγηση των στελεχών Pleurotus ostreatus (LGAM P69) και Pleurotus 

eryngii (LGAM P63) για παραγωγή ξηρής µυκηλιακής βιοµάζας, σε µεταχειρισµένο λιόζουµο µε 
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διαφορετικές θερµικές κατεργασίες και διήθησης, επαναλήφθηκε η υπεροχή του στελέχους 
LGAM P69. Τα δύο στελέχη εµφάνισαν διαφορετική συµπεριφορά στην θερµική επεξεργασία και 
διήθηση του υποστρώµατος ανάπτυξής τους. 
Επίσης, το στέλεχος LGAM P69 παράγοντας την περισσότερη µυκηλιακή βιοµάζα σε σχέση 

µε το LGAM P63 καλλιεργούµενο σε αποστειρωµένο παστεριωµένο, φιλτραρισµένο και 
διαφορετικής συγκέντρωσης λιόζουµο έδειξε µια προτίµηση στο ήπια θερµικά παστεριωµένο 
όπου παρήγαγε την περισσότερη βιοµάζα. Το θέµα της αποµάκρυνσης (µερικής ή ολικής) ή µη 
µικροοργανισµών αρχικά από το λιόζουµο, παραµένει ανοιχτό για παραπέρα διερεύνηση. 
Φαίνεται όµως ότι στην µικρή δοκιµή µας ότι η παστερίωσή του πιθανόν να ευνοεί την ανάπτυξη 
των εµβολιασθέντων µυκήτων σ� αυτό. Πιθανόν άλλοι µικροοργανισµοί που προϋπήρχαν στο 
λιόζουµο να ευνοούν την ανάπτυξη των στελεχών και να δρούν συνεργιστικά στην αποµάκρυνση 
των διάφορων ρυπαντικών παραµέτρων. Η αποστείρωση του λιόζουµου σε εφαρµοσµένο επίπεδο 
είναι προβληµατική λόγω του µεγάλου παραγόµενου όγκου και είναι ασύµφορη από ενεργειακή 
σκοπιά.. Ίσως η παστερίωση αποδειχθεί µια οικονοµικότερη και αποτελεσµατικότερη λύση στην 
προµεταχείριση των λιόζουµων πρίν την εφαρµογή των βασιδιοµυκήτων σε αυτά. Εκτός του ότι 
επιτρέπει στους βασιδιοµύκητες να ανταγωνισθούν τους µικροοργανισµούς, στην προσπάθεια 
τους για αποτοξικοποίηση του λιόζουµου, δεν επιβαρύνει και την τελική βιοτοξικότητα του. 
Από την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της 2ης δοκιµής όσον αφορά την παραγωγή ξηρής 

µυκηλιακής βιοµάζας προκύπτει ότι κατά την τελική µέτρηση την καλύτερη συµπεριφορά 
εµφανίζουν τόσο τα στελέχη P. ostreatus όσο και ο P. pulmonarius. Τα στελέχη Ganoderma 
δείχνουν µια µικρή αποδοτικότητα στην παραγωγή ξηρής µυκηλιακής βιοµάζας. Με βάση αυτά, 
επιβεβαιώνονται τα αποτελέσµατα της 1ης δοκιµής για τα στελέχη Pleurotus ostreatus και 
Ganoderma australe, Ganoderma carnosum. 
Οι Highley & Micales (1990) βρήκαν ότι η ανάπτυξη του P. chrysosporium αναστέλλεται από 

µερικά αρωµατικά µονοµερή όπως το κουµαρικό οξύ, το γαλλικό, το φερουλικό. Οι πλέον ενεργές 
κινόνες πολυµερίζονται και ενώνονται µε πρωτεΐνες και πολυσακχαρίτες καταλήγοντας σε 
διασταυρωτά-συδεδεµένα πολυµερή τα οποία είναι µάλλον σύνθετα στην µοριακή τους δοµή και 
πολύ δύσκολα αποδοµούνται από τους µικροοργανισµούς. Όπως είναι λογικό παρόµοια επίδραση 
είχαν και για τους µύκητες που δοκιµάσθηκαν. Είναι βέβαιο ότι θα υπάρχει µια διαφοροποίση των 
στελεχών, αυτό όµως που είναι επίσης βέβαιο είναι ότι µέσα στο λιόζουµο δεν έχουν τον 
ιδανικότερο τόπο για την ανάπτυξη τους. 
Έχει δειχθεί ότι η αποδόµηση ξενοβιοτικών ουσιών εξαρτάται από το σύστηµα αποδόµησης 

της λιγνίνης των µυκήτων λευκής σήψης (Bumbus et al., 1985; Bumpus  Aust, 1987). Ειδικότερα, 
για το γένος Pleurotus, η δράση του ενζυµικού συστήµατος συνδέεται άµεσα µε την παραγωγή 
λακκάσης (Masaphy & Levounon, 1992; Sanjust et al., 1991). Η επαγωγή της λακκάσης 
ρυθµίζεται από την συγκέντρωση της λιγνίνης από τα προϊόντα µετασχηµατισµού της, φαινολικά 
παράγωγα που ανήκουν σ� αυτή την κατηγορία (Keyser et al., 1978; Ander et al., 1983; Faison & 
Kirk, 1985; Tomati et al., 1991). Λόγω λοιπόν της παρουσίας συγκεκριµένων επαγωγικών 
ενώσεων στο λιόζουµο, η λακκάση του Pleurotus, µπορεί να έχει διπλό ρόλο αποτοξικοποιώντας 
το υπόστρωµα από τοξικές ενώσεις αλλά και οξειδώνοντας φαινολικές οµάδες δρώντας ως ένα 
αρχικό ένζυµο που εµπλέκεται στη διάσπαση των πλευρικών αλυσίδων και των αρωµατικών 
δακτυλίων των φαινολικών τµηµάτων της λιγνίνης ( Higuchi, 1990). 
Η λακκάση µόνη της οξειδώνει µόνο υποµονάδες της λιγνίνης, παρουσία όµως 

διαµεσολαβητών οξειδώνει και µη φαινολικά συστατικά της (Bourbonnais & Paise, 1990).Οι 
λακκάσες από τα γένη Lentinus edodes, Ganoderma collosum είναι σχετικά αποτελεσµατικοί στην 
οξείδωση 40-80% της veratryl-alcohol παρουσία των ABTS (2,2-azinobis(3-ethylbenzthiazoline-
6-sulfonate) και HBT (1-hydoxybenzotriazole), µε ακόµη λιγότερο αποτελεσµατικές τις λακκάσες 
του Pleurotus ostreatus (Bourbonnais et al., 1997). Τα χαρακτηριστικά υποστρώµατα της 
λακκάσης είναι οι ο-διφαινόλες και οι p-διφαινόλες που οξειδώνονται σε ο-κινόνες και p-κινόνες 
αντίστοιχα (Mayer & Harel, 1979). Εντούτοις οι λακκάσες των µυκήτων οξειδώνουν και 
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φανολικές αλδεΰδες, οξέα ή αλκοόλες όπου καταλύουν τη διάσπαση του Caryl-Calcyl δεσµό 
(Sariaslani, 1989). Οι Xu et al. (1996) σύγκριναν επίσης τις ενεργότητες και τις οξειδοαναγωγικές 
δυνατότητας των λακκασών των µυκήτων και κατέληξαν ότι υψηλότερα οξειδοαναγωγικά 
δυναµικά συσχετίζονται µε υψηλότερες ενεργότητες. 
Σύµφωνα µε την εργασία των martirani et al. (1996) επιτεύχθηκε αποµάκρυνση του 90% των 

φαινολικών σε λιόζουµο µε την χρησιµοποίηση καθαρής φαινολοξειδάσης. Όµως η βιοτοξικότητα 
στον Bacillus cereus δεν µειώθηκε επειδή η αντίδραση παράγει φαινοξυ-ρίζες, κινονοειδή κ.ά. 
παρόµοια αναφέρουν ότι οι Field & Lettinga (1989) ότι η τοξικότητα µερικών φαινολών αυξάνει 
µετά την οξείδωση. Αποτελέσµατα των ιδίων ερευνητών µε την χρησιµοποίηση του P. ostreatus 
έδειξαν αποµάκρυνση των φαινολικών και µείωση της βιοτοξικότητας του. Αυτά είναι µία 
απόδειξη ότι ο µετασχηµατισµός των τοξικών συστατικών ακολουθεί µια σύνθετη πορεία όπου οι 
φαινολοξειδάσες παίζουν ένα σηµαντικό ρόλο όχι όµως και τον µοναδικό. Επίσης η βιοτοξικότητα 
πρέπει να διερευνηθεί σχολαστικότερα, σε σχέση µε την µείωση του ρυπαντικού φορτίου και των 
δηµιουργουµένων νέων συστατικών των λιόζουµων, µετά την αερόβια επεξεργασία τους µε τους 
µύκητες λευκής σήψης. 
Από την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της 1ης δοκιµής αποστείρωσης όσον αφορά τα 

τελικά εναποµείναντα φαινολικά έχουµε µια σαφή υπεροχή των στελεχών του Pleurotus ostreatus. 
Μείωσαν αρκετά καλά τα φαινολικά επιβεβαιώνοντας την ευρεία χρησιµοποίησή τους από 
πολλούς ερευνητές. Η πορεία γενικά αποδόµησης των φαινολικών έχει ως εξής (Sayadi, S., 
et.al.,2000): Πρώτα αποδοµούνται τα χαµηλής µοριακής µάζας αρωµατικά. Στις 4 ηµέρες 
βιολογικής επεξεργασίας σηµειώνεται η εµφάνιση µέσης µοριακής µάζας πολυφαινολών. Μετά 
20 ηµέρες τα χαµηλής µοριακής µάζας έχουν πλήρως αποδοµηθεί. 
Στα δέκα πρώτα καλύτερα στελέχη βρίσκονται και τα Ganoderma australe και Ganoderma 

carnosum. Τα στελέχη P. pulmonarius µειώνουν σε µεγαλύτερο βαθµό τα ολικά φαινολικά σε 
σχέση µε Lentinula edodes που δεν έδειξαν παρόµοια συµπεριφορά. 
Από τα αποτελέσµατα της µικρότερης δοκιµής (στα πλαίσια της πρώτης) της θερµικής 

κατεργασίας και διήθησης του λιόζουµου, η µείωση των ολικών φαινολικών φαίνεται να ευνοείται 
από την αρχική παστερίωσή του. Το στέλεχος LGAM P69 (Pleurotus ostreatus) φαίνεται να 
εµφανίζει µια υπεροχή έναντι του LGAM P63 (Pleurotus eryngii). 
Σύµφωνα µε αποτελέσµατα της 2ης δοκιµής προκύπτει ότι τα στελέχη Pleurotus pulmonarius 

εµφανίζουν µια υπεροχή έναντι των Pleurotus ostreatus. Το στέλεχος LGAMCC P24 (Pleurotus 
ostreatus) µε το Ganoderma australe (IK 1600) παρουσιάζουν τις ίδιες δυνατότητες, αλλά σαφώς 
µικρότερες των Pleurotus pulmonarius, στην µείωση των φαινολικών συστατικών. 
Αξιοσηµείωτη είναι η σχετικά µικρή µείωση που έδωσε ο Pleurotus ostreatus (LGAM P15), 

µικρότερη από την 1η δοκιµή σε αποστειρωµένο λιόζουµο. Η αποδόµηση των φαινολικών 
σχετίζεται άµεσα µε την παραγωγή µυκηλιακής βιοµάζας. Παρουσιάζεται µια φάση υστέρησης 
όσον αφορά την παραγωγή βιοµάζας και µείωσης φαινολικών. Τούτο οφείλεται στο χρονικό 
διάστηµα προσαρµογής που χρειάζεται ο οργανισµός να προσαρµοσθεί (φάση εγκλιµατισµού), να 
αναπτύξει το ενζυµικό σύστηµα για να ξεκινήσει να αποδοµεί το ρυπαντικό φορτίο των Υ.Α.Ε. 
Επίσης, η ύπαρξη παρεµποδιστικών ουσιών (πιθανόν κινόνες που ήδη υπάρχουν από την 
επίδραση των φαινολοξειδασών στις ελιές ή παράγονται από την επίδραση της λακκάσης), 
παρεµποδίζει την ενζυµική λειτουργία (παραγωγή) στα αρχικά στάδια της (Sanjust et al., 1991). 
Όσον αφορά την ενζυµική ενεργότητα και στο παστεριωµένο και αποστειρωµένο λιόζουµο 

παρήχθηκε η Mn-εξαρτώµενη υπεροξειδάση. Ενώ όµως στο αποστειρωµένο λιόζουµο υπήρξε µια 
σαφής υπεροχή των στελεχών του Pleurotus, στην παστερίωση το στέλεχος ΙΚ 1600 (Ganoderma 
australe) παρουσίασε την µέγιστη παραγωγή.  
Όσον αφορά την παραγωγή της λακκάσης, καλύτερη συµπεριφορά παρουσίασαν όπως ήταν 

αναµενόµενο, τα Pleurotus έναντι των Ganoderma. Επίσης φαίνεται η παστερίωση να ευνοεί την 
παραγωγή ενζύµων όχι τόσο ποσοτικά αλλά από την άποψη της ενεργοποίησης του ενζυµικού 
µηχανισµού των µυκήτων. 
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Σε δοκιµή αξιολόγησης τεσσάρων στελεχών του γένους Pleurotus (Sanjust et al., 1991) όλα τα 
στελέχη µείωσαν τουλάχιστον κατά 90% τα φαινολικά που προσδιορίσθηκαν µε την µέθοδο 
Folin-Gocalteau µέσα σε 35 ηµέρες. Τα στελέχη P. ostreatus και P. floridae ήταν τα περισσότερα 
αποτελεσµατικά. Όσον αφορά την τοξικότητα του επεξεργασµένου λιόζουµου αυτή µειώθηκε 
κατά 90% από τον P. eryngii και 75% από τον P. ostreatus. 
Επώαση λιόζουµου µε καθαρή φαινολοξειδάση από τον P. ostreatus κατέληξε στην µείωση 

της χαµηλής µοριακής µάζας φαινολικών πάνω από 50% (Martirani et al., 1996). 
Σύµφωνα µε αποτελέσµατα των Sanjust et al. (1991), η παραγωγή της λακκάσης από τα είδη 

Pleurotus ostreatus και Pleurotus eryngii ακολουθούσε µια καµπύλη χαρακτηριζόµενη από µια 
περίοδο υστέρησης 10 ή 15 ηµερών και µε µέγιστη παραγωγή γύρω στις 25 ηµέρες ανάπτυξης της 
καλλιέργειάς τους, µετά η παραγωγή του ενζύµου µειώνονταν σιγά αλλά σταθερά. Η φάση 
υστέρησης στην παραγωγή ενζύµου πιθανά να οφείλεται στα διαλυτά σάκχαρα του λιόζουµου και 
υψηλή περιεκτικότητα σε κινόνες. Όµοια εικόνα παρατηρήθηκε και στην δεύτερη δοκιµή της 
εργασίας µας. 
Επιβεβαιώθηκε και από την δική µας εργασία η απουσία της LiP στα στελέχη του γένους 

Pleurotus όπως αναφέρουν και οι (Halcakka, 1994; Martinez et al., 1994).  
Προσπάθειες που έγιναν για την ανίχνευση υπεροξειδάσης της λιγνίνης σε υποστρώµατα του 

P. ostreatus που είχε αναπτυχθεί κάτω από διάφορες συνθήκες δεν είχαν επιτυχία (Sannia et al., 
1990), υποδεικνύοντας ότι τουλάχιστον σε αυτά τα είδη, η αποδόµηση της λιγνίνης συµβαίνει 
µέσω διαφορετικών δρόµων από αυτούς που αναφέρονται για τον P. chrysosporium και άλλους 
µύκητες που παράγουν εξωκυτταρικές υπεροξειδάσες της λιγνίνης. Ακόµη  µια επί πλέον 
οξειδάση ικανή να οξειδώνει αρωµατικές αλκοόλες εντοπίσθηκε σε καλλιέργειες ειδών Pleurotus 
(Sannia et al., 1990, Bourbonnafe & Paice 1988). To ένζυµο αυτό µε την ονοµασία οξειδάση της 
βερατρυλικής αλκοόλης (veratryl alcohol oxidase) παράγεται κάτω από περιορισµένες συνθήκες 
θρέψης και θα µπορούσε να παίξει κάποιο ρόλο στην αποδόµηση της λιγνίνης σε συνδυασµό µε 
τις φαινολοξειδάσες µέσω αφυδρογονώσεων των αρωµατικών ενώσεων (Bourbonnafe & Paice 
1988). 
Πρόσφατα το γονίδιο ααο έχει κλωνοποιηθεί και προσδιορισθεί η ακολουθία του στον 

Pleurotus eryngii (Varela et al., 1999), που είναι υπεύθυνο για την παραγωγή της aryl-alcohol 
oxidase. 
Η λακκάση και η MnP πιστεύεται ότι οξειδώνουν τα ίδια υπολείµµατα του µορίου της 

λιγνίνης (φαινολικά και υποκατεστηµένες φαινολικές τελικές οµάδες). Έχει βρεθεί ότι 
αποτελεσµατική αποδόµηση της λιγνίνης λαµβάνει χώρα απουσία Mn (Kerem & Hadar, 1997). 
Τροποποίηση του µέσου καλλιέργειας µε Mn(II) έδειξε αύξηση αποδόµησης της λιγνίνης και 
επαγωγή τηε ενεργότητας της MnP του P. ostreatus. Αυτά υποδεικνύουν ότι ένα εξαρτώµενο 
σύστηµα µαγγανάσης υφίσταται στον P. οstreatus και είναι υπεύθυνο για την διάσπαση των 
µακροµορίων σε διαλυτά στο νερό ολιγοµερή. 
Ένα κλάσµα της MnP µπορεί να συνδεθεί µε το κυτταρικό τοίχωµα του µύκητα και αυτή η 

ενεργότητα της δεν µπορεί να καθορισθεί σε χαµηλές συγκεντρώσεις Mn(II). Αυτός ο τύπος 
ενζύµου είναι ικανός να δηµιουργήσει διάχυτο ελεύθερο Mn(II), το οποίο οξειδώνει το ακραίο 
φαινολικό υπόστρωµα. Οι πολυφαινόλες πιθανόν υφίστανται αποδόµηση που εξαρτάται από την 
πρόσδεση αυτή και τέτοιου τύπου προσδεδεµένα ένζυµα µπορεί να είναι ενεργότερα από τα 
εξωκυτταρικά. Τα αποσπασθέντα τµήµατα της αποδόµησης µπορούν να συνεισφέρουν ως 
υποστρώµατα άλλων ενζυµικών συστηµάτων ή να χηλωθούν ως οσµιόφιλα κοκκία µέσα στην 
µυκηλιακή θήκη του µύκητα. 
Η ικανότητα του Lentinula edodes να παράγει πολυφαινολοξειδάσες είναι πιθανόν ένας 

σηµαντικός παράγοντας στην προσαρµογή των διαφορετικών στελεχών του να καλλιεργείται σε 
διάφορα υποστρώµατα (Mata et al., 1997). Όµως στις δοκιµές µας δεν επιβεβαίωσε αυτήν την 
δυνατότητα µην αποδοµώντας ικανοποιητικά το ρυπαντικό φορτίο του λιόζουµου. 
Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται γενικά για τον αποχρωµατισµό των υγρών αποβλήτων είναι 
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ηλεκτροχηµικές (οξείδωση/αναγωγή), χηµικές [(συσσωµάτωση/καθίζηση), (χλωρίωση/οξυγόνω-
ση/προσρόφηση), (ιοανταλλαγή)], φωτοκαταλυτικές (UV, H2, O2, O3), βιολογικές (αερόβια/ανα-
ερόβια/ανοξικά). Απαιτείται ο συνδυασµός τους για καλύτερο αποχρωµατισµό, µειωµένο κόστος 
αλλά και ελαχιστοποίηση των ενδεχόµενων βιοπροϊόντων στο περιβάλλον. 
Το χρώµα µετρήθηκε σε τρία διαφορετικά µήκη κύµατος 400, 465 και 600 nm. Η σχέση 

µεταξύ τους είναι 400-440 nm (πράσινο-κίτρινο), 440-480 (κίτρινο), 580-610 (πρασινωπό-µπλε). 
Τελικά διατηρήσαµε την µέτρηση στα 600 nm επειδή οι τιµές παρουσίαζαν µια κανονικότητα, το 
χρώµα του λιόζουµου είναι πρασινωπό-µπλε εξαρτώµενο βέβαια από διάφορους παράγοντες και 
τέλος, επειδή στην βιβλιογραφία συναντάται κυρίως στα Υ.Α.Ε. να προτιµάται αυτό το µήκος 
κύµατος. Αυτή η φωτοµετρική µέθοδος προσφέρεται για προσδιορισµό των χαρακτηριστικών του 
χρώµατος όπως είναι ο αποχρωµατισµός, το κυρίαρχο µήκος κύµατος, ο βαθµός φωτεινότητας και 
καθαρότητας. Η οπτική µέθοδος που βασίζεται στη σύγκριση του δείγµατος µε ένα πρότυπο 
έγχρωµο διάλυµα (K2PtCl6), είναι κατάλληλη για πόσιµο νερό όχι όµως και για τα Υ.Α.Ε. 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 1ης κύριας δοκιµής σε αποστειρωµένο λιόζουµο τα στελέχη 

Pleurotus ostreatus παρουσιάζουν σαφή υπεροχή έναντι των άλλων στελεχών που 
χρησιµοποιήθηκαν καταλαµβάνοντας τις εννέα πρώτες θέσεις στον πίνακα αξιολόγησης. 
Ακολουθεί το στέλεχος Pleurotus pulmonarius (ATCC 36050). ∆εν αποχρωµάτισαν 
ικανοποιητικά τα στελέχη Ganoderma australe και Ganoderma carnosum. Ακόµη χειρότερη 
συµπεριφορά εµφάνισαν οι µύκητες Lentinula edodes. Το στέλεχος LGAM-P69 ανεξάρτητα από 
τον χειρισµό του λιόζουµου αποχρωµατίζει καλύτερα σε σχέση µε το στέλεχος LGAM-P63. 
Η διήθηση του λιόζουµου σε όλες τις συγκεντρώσεις φαίνεται να ευνοεί τον αποχρωµατισµό 

τους από το στέλεχος Pleurotus ostreatus (LGAM-P69). Παρόµοια συµπεριφορά εµφανίζει όµως 
και σε αρχικά παστεριωµένο λιόζουµο. 
Κατά την 2η δοκιµή συγκριτικής αξιολόγησης τα στελέχη του P. pulmonarius υπερτερούν των 

P. aostreatus όπως συνέβη και µε την µείωση των ολικών φαινολικών. Αξιοσηµείωτη είναι η 
συµπεριφορά του Pleurotus ostreatus (LGAM-P15) που δεν αποχρωµάτισε το λιόζουµο σ� αυτή 
την δοκιµή ενώ στην αντίστοιχη πρώτη έδειξε καλή συµπεριφορά κατατασσόµενος στις πρώτες 
θέσεις. 
Στο παστεριωµένο λιόζουµο, ο αποχρωµατισµός ήταν εξίσου ικανοποιητικός και από τα P. 

ostreatus και P. Pulmonarius. Τα στελέχη Ganoderma δεν αποχρωµάτισαν το λιόζουµο. ∆εν 
φαίνεται να υπάρχει η στενή σχέση παραγωγής βιοµάζας µεταξύ των στελεχών και 
αποχρωµατισµών όπως συµβαίνει αντίστοιχα µε την µείωση των φαινολικών. 
Ένα ενδιαφέρον φαινόµενο έχει αναφερθεί στην βιβλιογραφία και προέκυψε και στις δοκιµές 

µας ότι η οπτική πυκνότητα µερικές φορές αυξάνει µετά την βιολογική επεξεργασία των υγρών 
αποβλήτων (Dugal et al., 1974). Η αλλαγή του pH πιθανόν να συνεισφέρει σ� αυτό, τα οργανικά 
µόρια τροποποιούνται από την µυκηλιακή βιοµάζα και παράγονται χρωµοφόρες οµάδες. Επίσης, 
οι µερικά διασπασµένες αµίνες πιθανά συνεισφέρουν στο σχηµατισµό έγχρωµων βιολογικών 
συστατικών (Coughlin et al., 1997). Μερική εξάτµιση του λιόζουµου επίσης πιθανόν να 
συνεισφέρει στην αύξηση του χρώµατος. 
Η ανάδευση των καλλιεργειών συνεισφέρει στον αποχρωµατισµό (σχηµατισµός περισσότερης 

µυκηλιακής βιοµάζας) (Tein & Kirk, 1988), όµως οι δικές µας καλλιέργειες ήταν στατικές. 
Παρατηρείται αύξηση της ενεργότητας της λακκάσης παρουσία του λιόζουµου, αυτή η 

επαγωγή της πιθανόν να οφείλεται στα αρωµατικά συστατικά του λιόζουµου (Martirani et al., 
1996; Vincigurra et al., 1995) σε καλλιέργειες Lentinus edodes και Pleurotus ostreatus, 
αντίστοιχα. Αυτό επιβεβαιώνεται και από σχετική εργασία των Perez et al. (1998) µε τον µύκητα 
Phanerochaete flavido alda που χρησιµοποιήθηκε για αποχρωµατισµό του λιόζουµου. Η επαγωγή 
της λακκάσης από αρωµατικά συστατικά είναι γνωστή εδώ και αρκετά χρόνια (Fahraeus et al., 
1958). Σύµφωνα µε τους Perez et al. (1998) τα ένζυµα λακκάση και MnP παίζουν ένα σηµαντικό 
ρόλο στον αποχρωµατισµό των Υ.Α.Ε. Η λακκάση ως γνωστόν είναι άφθονη στους 
λιγνινολυτικούς µύκητες (λευκής σήψης), αλλά είναι απούσα στους µύκητες µαύρης σήψης οι 
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οποίοι είναι ανίκανοι να αποσυνθέτουν την λιγνίνη. Όµως ο µύκητας λευκής σήψης 
Phanerochaete chysosporium που έχει ευρέως µελετηθεί παρ� ότι απουσιάζει σ΄αυτόν η 
ενεργότητα της λακκάσης (Kirk & Farrell, 1987; De Jonh et al., 1994; Hataka, 1994), είναι ικανός 
να αποδοµεί την λιγνίνη αρκετά καλά. Έτσι, συνάγεται το συµπέρασµα ότι η αποδόµηση της 
λιγνίνης µπορεί να επέλθει και απουσία της λακκάσης.  
Οι Srinivasan et al. (1995) εντόπισαν ενεργότητα λακκάσης σε ένα στέλεχος του 

Phanerochaete chsosporium. Απέδειξαν ότι το εξεταζόµενο στέλεχος παρήγαγε σε χαµηλά αλλά 
σταθερά επίπεδα λακκάση σε ένα ελεγχόµενο θρεπτικό µέσο. Αυτό αυξάνει τις ερωτήσεις εκ νέου 
για το αν όλοι οι βασιδιοµύκητες λευκής σήψης είναι ικανοί να παράγουν το σύνολο των 
λιγνινολυτικών ενζύµων και αν αυτό εξαρτάται από τις συνθήκες µόνον. 
Έχει αναφερθεί η χρησιµοποίηση ακινητοποιηµένου Phanerochaete chrysosporium σε ένα 

πορώδες υλικό σε αποχρωµατισµό αζωχρωµάτων όπου η απόδοση του ήταν 80% και πάνω σε µια 
περίοδο µιας ή δύο ηµερών (Yang & Yu, 1996). 
Η µυκηλιακή βιοµάζα είναι επίσης σηµαντικός παράγοντας που επιδρά στον αποχρωµατισµό, 

εντούτοις ότι η λιγνινολυτική ενεργότητα του P. chrysosporium εµφανίζεται µόνο µετά την αρχική 
φάση αύξησης, όταν ο άνθρακας, το άζωτο ή το θείο µειώνονται (Keyser et al., 1978; Jeffies et al., 
1981). 
Σύµφωνα µε τους Sayadi & Ellouz (1992), ο µέγιστος ρυθµός αποχρωµατισµού του 

λιόζουµου επιτεύχθηκε µε 100% O2. Σε περιβάλλον ατµόσφαιρας δεν αποχρωµατίσθηκε αρκετά 
(25%). Η προσθήκη µιας πηγή αζώτου δεν αύξησε τον αποχρωµατισµό στην γρήγορη ανάπτυξη 
του P. chrysosporium όπυ σχηµατίσθηκε όµως αρκετή µυκηλιακή βιοµάζα. 
Αποχρωµατισµός έλαβε χώρα στην αρχική φάση ανάπτυξης του µύκητα όταν 

χρησιµοποιήθηκε µια πηγή άνθρακα και κατά την διάρκεια του δευτερογενούς µεταβολισµού σε 
καλλιέργειες στερηµένες αζώτου. 
Ο υψηλός αποχρωµατισµός των Υ.Α.Ε. φαίνεται να σχετίζεται άµεσα µε την παραγωγή 

εξωκυτταρικής LiP. Εξωκυτταρικές MnP ανιχνεύθηκαν αλλά σε χαµηλότερα επίπεδα. Υπάρχει 
µια ανασταλτική επίδραση των φαινολικών συστατικών του λιόζουµου στην ενεργότητα της LiP. 
Η veratryl-alcohol έχει δειχθεί ότι αυξάνει την ενεργότητα της LiP, προλαµβάνει την αναστολή 
των φαινολικών συστατικών και οδηγεί τελικά σε καλύτερο αποχρωµατισµό (Harvey et al., 1986). 
Ο αποχρωµατισµός του λιόζουµου έχει βρεθεί ότι συνδέεται µε την αποδόµηση χαµηλής και 
υψηλής µοριακής µάζας αρωµατικά συστατικά (Sayadi et al., 1992). 
Σύµφωνα µε τελευταία µελέτη των Sayadi et al. (2000) η αποµάκρυνση του φαινολικού 

κλάσµατος υψηλής µοριακής µάζας (σαν χουµικά οξέα) (> 60 kDa) µε υπερφυγοκέντρηση και η 
χρήση καθαρής LiP από τον Phanerochaete chrysosporium, έδωσε την υψηλότερη αποµάκρυνση 
χρώµατος και COD σε λιόζουµο. Επίσης, η ενεργότητα της LiP δεν αναστέλλεται παρουσία 
χαµηλής µοριακής µάζας φαινολικού κλάσµατος (< 8 kDa). Εποµένως ο αποχρωµατισµός του 
λιόζουµου εξαρτάται από τον αποπολυµερισµό των υψηλής µοριακής µάζας αρωµατικών µε 
µεταλλοποίηση ενός µεγάλου εύρους µονοαρωµατικών µε αναστολή της ενεργότητας της LiP 
µπορεί να εξηγηθεί από µείωση της σύνθεσης του mRNA της LiP παρουσία αυτών των 
φαινολικών, η µείωση της εξωκυτταρικής παραγωγής της LiP καταλήγει στην προσρόφηση αυτών 
των φαινολικών στο µυκήλιο και στην αδρανοποίηση του ενζύµου από αυτά τα φαινολικά. Το 
COD των Υ.Α.Ε. σχετίζεται µε έγχρωµα οργανικά, πιθανόν υψηλής µοριακής µάζας 
πολυφαινόλες. 
Όσον αφορά την µείωση του ολικού οργανικού φορτίου (COD) τα αποτελέσµατα της 1ης 

δοκιµής αποστείρωσης δείχνουν ότι στέλεχος Pleurotus eryngii var. elaeoselini (UPA 31) µείωσε 
στο µέγιστο την σχετική ρυπαντική παράµετρο. Όµως δεν έχει µειώσει ανάλογα τα ολικά 
φαινολικά, ενώ εµφανίζει ακόµη χειρότερη συµπεριφορά όσον αφορά τον αποχρωµατισµό. 
Γενικά, στην µείωση του COD παρουσιάζεται µια εικόνα όπου δεν υπάρχει σαφώς υπεροχή 

κάποιων γενών ή ειδών µεταξύ τους. Αξίζει όµως να σηµειωθεί η εµφάνιση των Pleurotus eryngii 
και Pleurotus nebrodensis ως καλών αποδοµητών του οργανικού φορτίου, συµπεριφορά που δεν 
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εµφάνιζαν για τις άλλες µετρηθείσες παραµέτρους.  
Μια σαφής υπεροχή του στελέχους LGAM-P69 έναντι του LGAM-P63 παρατηρείται και µια 

εύνοια της παστερίωσης του λιόζουµου και στα δύο στελέχη. Η επίδραση της διήθησης του 
λιόζουµου δεν δίδει µια σαφή εικόνα στην µείωση του COD, όµως το στέλεχος LGAM-P69 
φαίνεται να ευνοείται απ� αυτήν αυξάνοντας την δυνατότητα αποδόµησής του. 
Σύµφωνα µε την 2η δοκιµή, τα στελέχη P. pulmonarius υπερέχουν των P. ostreatus. Το 

στέλεχος Ganoderma carnosum (IK 1642) παρουσιάζει µια κακή συµπεριφορά στην µείωση του 
ολικού οργανικού φορτίου. 
Στο παστεριωµένο όµως λιόζουµο της 2ης δοκιµής έχουµε ένα προβάδισµα των P. ostreatus 

έναντι των P. pulmonarius, ενώ καλή µείωση του COD πέτυχε και το στέλεχος Ganoderma 
australe (IK 1600). 
Όσον αφορά τον δείκτη βλαστικότητας στο αρχικό λιόζουµο µε διαφορετικό pH και 

διαφορετικούς σπόρους φυτών, φαίνεται ότι η συγκέντρωση του λιόζουµου αλλά και το pH 
επηρεάζουν αυτόν. Εµφανίζεται µια υπεροχή του δείκτη βλαστικότητας στο σινάπι σε όλες τις 
µεταχειρίσεις. Ο µικρός δείκτης βλαστικότητας του εν λόγω χειµερινού ζιζανίου στους ελαιώνες, 
σε λιόζουµο όπου έχει ρυθµιστεί το pH του πιθανόν να επέτρεπε τη χρήση του ως βιολογικού 
ζιζανιοκτόνου. 
Από τα αποτελέσµατα υπολογισµού της τελικής φυτοτοξικότητας στην 1η δοκιµή 

αποστείρωσης συνάγεται ότι τα στελέχη τα οποία µείωσαν αρκετά καλά τα ολικά φαινολικά όπως 
τα LGMACC-850402, IK-1123, LGMACC-22, εµφανίζουν τους υψηλότερους δείκτες 
βλαστικότητας. Τα στελέχη εποµένως του P. ostreatus αποδόµησαν σχετικά αποδοτικότερα από 
τα άλλα τις υπεύθυνες για την φυτοτοξικότητα των Υ.Α.Ε. 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 2ης δοκιµής αποστείρωσης το στέλεχος ATCC 36050 

(Pleurotus pulmonarius) εµφανίζει τον υψηλότερο δείκτη βλαστικότητας µε δεύτερο στη σειρά 
αξιολόγησης του IK 1600 (Ganoderma australe). Πρόσφατα ερευνητικά δεδοµένα του 
Ινστιτούτου Καλαµάτας δείχνουν ότι στελέχη µυκήτων των ειδών Pleurotus ostreatus, pleurotus 
pulmonarius και Pleurotus eryngii µπορούν να αναπτύσσονται σε περιβάλλοντα µε αυξηµένες 
συγκεντρώσεις φαινολικών ουσιών παράγοντας εδώδιµη βιοµάζα, ενώ ταυτόχρονα µειώνουν 
σηµαντικά τις φυτοτοξικές ιδιότητες των αποβλήτων (Aggelis et.al.,1999).Φαίνεται λοιπόν εφικτή 
η ιδέα της χρησιµοποίησης των λιόζουµων αραιωµένων η µη για άρδευση αλλά και λίπανση 
ορισµένων καλλιεργειών (λόγω του πλούσιου οργανικού και ανόργανου φορτίου τους), µετά την 
επεξεργασία τους µε βασιδιοµύκητες. Μια τέτοια βέβαια χρήση πρέπει να είναι λελογισµένη και 
αφού συνεκτιµηθούν πρωτύτερα διάφοροι παράγοντες (είδος καλλιέργειας, φυσικο-χηµική και 
βιολογική σύσταση του εδάφους, άλλοι περιβαλλοντικοί παράγοντες). 
Τα λιόζουµα εποµένως όχι µόνο δεν είναι ένα ανεπιθύµητο παραπροϊόν, αλλά µπορούν να 

αποτελέσουν έναν πολύτιµο φυσικό πόρο, πραγµατικά είναι ένα πλήρως ανακυκλύσιµο µέσο. Η 
αναζήτηση  ικανοποιητικών προσεγγίσεων είναι αναγκαία κυρίως γιατί είναι άγνωστος ο χρόνος 
για τον οποίο µπορεί να χρησιµοποιείται το περιβάλλον ως αποδέκτης των εκροών της 
παραγωγικής διαδικασίας της ελαιοποίησης. 
Οι εργασίες πλήθους ερευνητών έδειξαν ότι το έδαφος έχει µεγάλη ικανότητα να 

εξουδετερώνει τις φυτοτοξικές ενώσεις των λιόζουµων. Επίσης έδειξαν ότι το νερό, τα ανόργανα 
και οργανικά συστατικά των λιόζουµων µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη γεωργία βελτιώνοντας 
την γονιµότητα του εδάφους, τις αποδόσεις των καλλιεργειών και την ποιότητα των παραγόµενων 
προϊόντων και παρέχοντας ταυτόχρονα µακροπρόθεσµη προστασία του περιβάλλοντος.Η απλή 
λύση της εφαρµογής (φερτάρδευση) των λιόζουµων στους ελαιώνες µετά την επιβεβληµένη 
ασβέστωση αξίζει ιδιαίτερα να δοκιµασθεί, αφού υπάρχει σχετική εµπειρία και υποστηρίζεται από 
πλήθος πειραµατικών δεδοµένων στον αγρό (Ζερβάκης 2000). Εδάφη γειτονικά στα ελαιουργεία 
θα µπορούσαν να ωφεληθούν από την ελεγχόµενη εφαρµογή λιόζουµων σ� αυτά. Σύµφωνα 
επίσης µε τους Ehaliotis. et al. (2000) υπάρχουν συγκεκριµένοι λόγοι που υποδεικνύουν  την 
διάθεση των Υ.Α.Ε., όπως η φτωχή περιεκτικότητα των Ελληνικών γεωργικών εδαφών σε 
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οργανική ουσία. Επίσης πολλοί ελαιουργοί είναι επιδεκτικοί στην χρησιµοποίηση δύο φάσεων 
διαχωρηστήρων που ελαχιστοποιούν την παραγωγή λιόζουµων. Επιπλέον θα µπορούσαν επίσης 
να διατεθούν σε άλλες καλλιέργειες, αγραναπαυόµενες εκτάσεις και βοσκότοπους. 
Το λιόζουµο έχει επίσης τη δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί και ως βιολογικό ζιζανιοκτόνο. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των Bonari et al. (1993) δόσεις πάνω από 80 m3/ha µειώνουν την 
βλαστικότητα αλλά και την ανάπτυξη των σπόρων ζιζανίων των Sinapis arvensis, Picris echioides 
και Lolium multiforum. 

Eπιπρόσθετα η χρήση µαθηµατικών µοντέλων προσοµοίωσης της αποδόµησης της οργανικής 
ύλης (Di Chio et al., 1999, Smith et al., 1998) µπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση των 
διεργασιών που υφίστανται τα φαινολικά στο έδαφος ώστε να γίνει ορθολογικός 
προγραµµατισµός εφαρµογής λιόζουµων  σ� αυτό. 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα µας, τα είδη του γένους Pleurotus είναι ικανοί οργανισµοί για 

να αντιµετωπίζουν µε επιτυχία τον χειρισµό των Υ.Α.Ε. Είναι άλλωστε οι περισσότεροι 
χρησιµοποιούµενοι για τον σκοπό αυτό οργανισµοί σύµφωνα και µε την βιβλιογραφία. Η 
υποβίβαση του ρυπαντικού τους φορτίου παρέχει την δυνατότητα περαιτέρω βιολογικών 
χειρισµών για την χρησιµοποίησή τους ως βιολίπασµα, αλλά και η προκύπτουσα βιολογική του 
βιοµάζα είναι δυνατόν να χρησιµεύει για εµπλουτισµό των ζωοτροφών. 
Από την παρούσα µελέτη γίνεται φανερό ότι τα διαφορετικά γένη, είδη, στελέχη που 

χρησιµοποιήθηκαν εµφανίζουν διαφορετική συµπεριφορά ως προς τις διάφορες ρυπαντικές 
παραµέτρους. Γενικά, τα στελέχη του P. ostreatus αποδοµούν αποτελεσµατικότερα τα φαινολικά. 
Όµως δεν µπορεί να αγνοηθεί και η αυξηµένη δυνατότητα των Pleurotus pulmonarius. Η ίδια 
εικόνα εµφανίζεται και για τον αποχρωµατισµό. Τούτο έρχεται σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα 
και των Flouri et al. (1995) για υπεροχή σε καλύτερο αποχρωµατισµό από τα στελέχη P. ostreatus. 
Μέτρια δυαντότητα στην µείωση των φαινολικών και χρώµατος παρουσίασαν τα στελέχη του 
Ganoderma, ενώ τα: Lentinula edodes εµφάνισαν τη χειρότερη εικόνα. Όµως σύµφωνα µε την 
εργασία των Vinugurra et al. (1991) ο Lentinula edodes αποχρωµάτισε, σε περιβάλλον φτωχό σε 
Ο2, µε 0,5% γλυκόζη (κάτω από την επιθυµητή συγκέντρωση) κατά 72% λιόζουµο. 
Παρατηρήθηκε επίσης υψηλή συσχέτιση µεταξύ αποχρωµατισµού και µείωσης ολικού οργανικού 
αλλά πολυφαινολικού φορτίου. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα των Grappelli et al. 
(1991), όπου διαπιστώθηκε η ικανότητα του µύκητα Lentinula edodes να µειώνει το φαινολικό 
φορτίο των υγρών αποβλήτων ελαιουργείων, παράγοντας ταυτόχρονα σηµαντική ποσότητα 
µυκηλιακής βιοµάζας. Ο µύκητας αυτός είναι επιλεκτικός αποδοµητής της, αποδοµώντας τη σε 
πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα (Leatham and Kirk, 1983). Ό µως τα αποτελέσµατα της εργασίας 
µας δεν επιβεβαίωσαν αυτή την καλή εικόνα του. Η φύση του συγκεκριµένου λιόζουµου, η 
προεπεξεργασία του και οι καλλιεργητικές συνθήκες πιθανόν δεν ευνόησαν την εµφάνιση µιας 
καλής συµπεριφοράς των στελεχών Lentinula edodes. 
Σχετικά µε την µείωση του ολικού οργανικού φορτίου δεν υπάρχει σαφώς υπεροχή κάποιων 

στελεχών έναντι άλλων. Όσον αφορά τη µείωση της φυτοτοξικότητας των Υ.Α.Ε. το γένος 
Pleurotus εµφανίζει µια υπεροχή έναντι των άλλων που µπορεί να αποδοθεί στην καλύτερη 
αποδόµηση των φαινολικών συστατικών που παρουσίασαν. 
Τα παραπάνω αποτελέσµατα είναι ενθαρρυντικά και προτρέπουν σε παραπέρα µελέτη ώστε 

να αξιολογηθούν διεξοδικότερα οι δυνατότητες του κάθε στελέχους. Μελλοντικές προσπάθειες θα 
πρέπει να εστιαστούν στην κατάλληλη επιλογή των µυκήτων λευκής σήψης που θα 
χρησιµοποιηθούν µεµονωµένα ή σε συνδυασµό για την µερική ή ολική αποτοξικοποίηση των 
λιόζουµων. 
Συνεκτιµώντας τα αποτελέσµατα των δικών µας δοκιµών αλλά και αξιολογώντας γενικότερα 

τις υπάρχουσες µεθόδους διαχειρισης των Υ.Α.Ε.καταλήγουµε στην άποψη ότι είναι επιτακτική 
ανάγκη για συνδυασµένη χρήση διαφόρων µεθόδων. 
Στα πλαίσια της ολοκληρωµένης διαχείρισης των Υ.Α.Ε. έχουν προταθεί ποικίλες µέθοδοι που 

µέχρι σήµερα είναι οικονοµικά ασύµφορες και ασυµβίβαστες µε το αρχικό κόστος της 
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εγκατάστασης τους. Ακόµα, λόγω της χωροταξικής τους κατανοµής, τα ελαιοτριβεία δεν µπορούν 
να εξυπηρετηθούν από µια κοινή µονάδα επεξεργασίας των αποβλήτων. Θα πρέπει να 
αναζητηθούν οικονοµικά αποδεκτές µέθοδοι, µεµονωµένα ή σε συνδυασµό , επεξεργασίας τους 
που θα στοχεύουν σε γενικές γραµµές : Στην ικανοποιητική µείωση και σταθεροποίηση του 
οργανικού φορτίου των αποβλήτων που θα επιτρέπει την απόρριψή τους χωρίς δυσµενείς 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στην αξιοποίηση του τόσο «πλούσιου ρυπαντικού τους φορτίου», 
όπως π.χ. µε την παραλαβή χρωστικών, την παραγωγή µικροβιακής πρωτεΐνης, την παρασκευή 
οργανοχουµικών βελτιωτικών του εδάφους, και την ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου.Να 
διερευνηθούν οι δυνατότητες πρόληψης παραγωγής µεγάλων ποσοτήτων λιόζουµων στα 
ελαιουργεία. Επιπλέον θα µπορούσε η διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου να ελέγχεται σε 
ορισµένα σηµεία από συστήµατα αυτοµατισµού, ιδιαίτερα στην τροφοδοσία νερού και στην 
θερµοκρασία της ελαιοζύµης. Έτσι θα εξοικονοµούνταν νερό και ενέργεια, ενώ θα παράγονταν 
λιγότερα λιόζουµα και θα βελτιωνόταν η ποιότητα του παραγόµενου λαδιού. Σηµαντικότατη είναι 
η προεπεξεργασία των λιόζουµων που µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσα στο χώρο του 
ελαιουργείου. Μια αφαίρεση σε πρώτη φάση των αιωρούµενων στερεών και των επιπλέοντων 
ελαιωδών συστατικών θα απέφερε ανάκτηση υλικών 30-50 κιλών ανά τόνο λιόζουµων. Τα 
ανακτώµενα αυτά στερεά αποτελούνται από οργανική ύλη ως επί το πλείστον και έχουν υψηλή 
διατροφική αξία, γι� αυτό θα πρέπει να προορίζονται πρωταρχικά για ζωοτροφή.Παράλληλα µε 
την προεπεξεργασία των λιόζουµων απλοποιούνται και βελτιώνονται τα επόµενα στάδια 
ενδεχόµενης επεξεργασίας των λιόζουµων, ενώ αυξάνεται και η αφοµοιωτική ικανότητα των 
εδαφών που θα δεχτούν τα λιόζουµα. Σε ξηροθερµικές περιοχές που ευνοούν την φυσική εξάτµιση 
των λιόζουµων θα µπορούσαν τα τελευταία να διοχετεύονται σε λεκάνες εξάτµισης- 
εξατµισοδεξαµενές, λαµβάνοντας ιδιαίτερα µέτρα να µην ρυπανθούν τα υπόγεια ύδατα. Στις 
λεκάνες αυτές θα µπορούσαν να προστίθενται λιγνοκυτταρινούχα υπολείµµατα και να παράγονται 
οργανικά λιπάσµατα (κοµπόστες). Η προσθήκη λιγνοκυτταρινούχων υπολειµµάτων σε 
εξατµισοδεξαµενές, επειδή αυξάνεται το πορώδες και η µικροβιακή δραστηριότητα, έχει σαν 
αποτέλεσµα την αύξηση της ταχύτητας φυσικής εξάτµισης των λιόζουµων. Σε περισσότερο υγρές 
περιοχές όπου δεν ευνοείται η φυσική εξάτµιση θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην 
κατασκευή αρδευτικού δικτύου όπου καλλιέργειες, αγραναπαυόµενες εκτάσεις και βοσκότοποι θα 
µπορούσαν να αρδεύονται µε λιόζουµα. Βέβαια η κατασκευή αρδευτικού δικτύου προϋποθέτει 
την κατασκευή δεξαµενών αποθήκευσης των λιόζουµων. Και στην περίπτωση αυτή εδάφη 
γειτονικά στα ελαιουργεία θα µπορούσαν να ωφεληθούν από την ελεγχόµενη εφαρµογή 
λιόζουµων σ� αυτά. Όπου υπάρχει οικονοµική δυνατότητα εγκατάστασης ανεξάρτητων µονάδων 
επεξεργασίας των λιόζουµων οι µέθοδοι που θα πρέπει να επιλεγούν είναι εκείνοι που 
µετατρέπουν τα λιόζουµα σε οργανικό λίπασµα (κοµπόστα) ή βιολίπασµα καθώς επίσης να 
επιλέγονται µέθοδοι παραγωγής βιοµάζας για την παραγωγή ζωοτροφών (Ιniotakis κ.ά., 1991; 
Iνιωτάκης & Κοντοδαίµων, 2000). 
Κατά την αναερόβια επεξεργασία των Υ.Α.Ε. η ανάπτυξη των βακτηριακών πληθυσµών 

(ιδίως των ευαίσθητων µεθανογόνων) δεν ευνοείται από τη µικρή περιεκτικότητα των αποβλήτων 
σε άζωτο, ενώ παρεµποδίζεται σηµαντικά από την παρουσία πολυφαινολών, η αποµάκρυνση 
οργανικού φορτίου είναι της τάξης του 60-70 % µε αδυναµία εξάλειψης του χρώµατος των 
αποβλήτων έτσι ώστε να απαιτείται προεπεξεργασία των λιόζουµων µε αερόβια επεξεργασία ή 
συνδυασµός των δυο µεθόδων για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσµατος. Με τη 
συνδυασµένη χρήση και των δύο µεθόδων τα µειονεκτήµατα που αφορούν στην κάθε 
επεξεργασία αντισταθµίζονται, είναι µια καλή προσέγγιση για την οικολογική και οικονοµική 
αντιµετώπιση του προβλήµατος. Το πρώτο στάδιο ευνοείται από τα πλεονεκτήµατα της 
αναερόβιας µεθόδου, όπως αποδοτικότητα αποδόµησης, ενεργειακή αυτοδυναµία, ελάχιστη 
παραγωγής ιλύος. Τα µειονεκτήµατα της αερόβιας µεθόδου σχεδόν αντισταθµίζονται στο 
προκαταρκτικό στάδιο. Παράλληλα η ενεργειακή απαίτηση για τη διεργασία ελαχιστοποιείται. 
Όµως σε σχέση µε την απόδοση της µεθόδου, την αξιόπιστη λειτουργία της, το κόστος κ.λ.π. 
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θεωρούµε ότι δεν έχουν λυθεί ακόµη ορισµένα προβλήµατα ( υψηλό κόστος εγκαταστάσεων και 
λειτουργίας) που παρουσιάζει ή βιολογική επεξεργασία (αερόβια και αναερόβια)  µε αποτέλεσµα 
να µην τυγχάνει ευρείας εφαρµογής.  
Η χρησιµοποίηση ενεργού άνθρακα  σε συνδυασµό µε την χρήση µυκήτων λευκής σήψης 

είναι δυνατόν να συµβάλλει στον αποχρωµατισµό των Υ.Α.Ε. 
Επίσης είναι δυνατόν να γίνει αποκλειστική επεξεργασία των λιόζουµων αραιωµένα µε νερό 

άρδευσης σε συστήµατα τεχνητών υγροβιότοπων, καθώς το χειµώνα όπου παράγεται και ο κύριος 
όγκος των λιόζουµων, υπάρχει διαθεσιµότητα νερού λόγω των βροχοπτώσεων.  
Η χρησιµοποίηση µυκήτων λευκής σήψης είναι δυνατόν να εφαρµοστεί στην πράξη αφού 

λυθούν προβλήµατα σχετικά µε την προµεταχείριση του λιόζουµου, σε συνδυασµό µε άλλες 
βιολογικές ή φυσικοχηµικές µεθόδους: 
��Χρήση της οζονόλυσης µε µετέπειτα χρησιµοποίηση µικροοργανισµών. Σύµφωνα µε τους 

Benitez et al. (1999), η οζονόλυση και η µετέπειτα χρησιµοποίηση βακτηρίων από άλλα υγρά 
απόβλητα (ενεργή λάσπη από βιολογικό καθαρισµό αστικών λυµάτων έδωσε υψηλότερη 
µείωση του COD και των ολικών φαινολικών. Μόνη της η οζονόλυση έδωσε µια µέση 
µείωση του COD και σηµαντική αποµάκρυνση των αρωµατικών και των ολικών φαινολικών 
συστατικών. Η βιολογική επεξεργασία πέτυχε σηµαντική αποµάκρυνση του COD και των 
φαινολικών αλλά λιγότερη µείωση των αρωµατικών συστατικών. Παρόµοια εργασία των 
Beltran-Heredia et al. (2000) επιβεβαιώνει τα παραπάνω αποτελέσµατα. Η χρησιµοποίηση του 
όζοντος συνεισφέρει στην αποδόµηση πολλών οργανικών γενικά και φαινολών ειδικότερα και 
επίσης είναι διαλυτό στο νερό και εύκολο στην παραγωγή. Η χρησιµοποίηση 
ακινητοποιηµένης λακκάσης του Lentinula edodes (Alessando et al., 2000) αποµακρύνει τα 
απλά φαινολικά που αναστέλλουν την δραστηριότητα των µεθανογόνων βακτηρίων (Hamdi, 
1996). Έτσι, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως αερόβια προκατεργασία πριν την αναερόβια 
χώνευση του λιόζουµου.  

��Προµεταχείριση λιόζουµου µε φυσικοχηµικές µεθόδους και άλλους µύκητες. Η 
συγκέντρωση των υψηλής µοριακής µάζας πολυφαινολών (ενώσεις σαν χουµικά οξέα) 
εξαρτάται από την ποικιλία της ελιάς, το σύστηµα καλλιέργειας, την ωριµότητα του καρπού, 
την µέθοδο εξαγωγής του ελαιολάδου και ιδιαίτερα από το χρονικό διάστηµα καιτη µέθοδο 
συντήρησής του πριν την επεξεργασία του. Το χαµηλής µοριακής µάζας κλάσµα 
περιλαµβάνει απλά φαινολικά, υδρολυόµενες ταννίνες, µερικές συµπυκνωµένες ταννίνες και 
ανθοκυάνες Προτείνεται η χρησιµοποίηση προκαταρκτικά µε Aspergillus sp. και 
Geotrichum candidum από τους Vaccazino et al. (1986) και A. niger (Hamdi et al., 1991) 
και A. tereus και Geotrichum (Borja et al., 1993).Αυτή η προµεταχείριση µειώνει την 
συγκέντρωση των ταννινών και αυτών των αρωµατικών τα οποία µειώνουν την ανασταλτική 
επίδραση στα µεθανογόνα βακτήρια. Εντούτοις τα υψηλής µοριακής µάζας φαινολικά δεν 
αντιµετωπίζονται, η βιοαποικοδόµηση των χαµηλής µοριακής µάζας αρωµατικών βρέθηκε 
αναποτελεσµατική και δεν αποµακρύνθηκε το χρώµα.Επίσης, φυσικοχηµικές µεταχειρίσεις 
αποχρωµατισµού µέσω χρησιµοποίησης ρητινών (Zouari et al., 1996), Ca(OH)2 (Maaoui et 
al., 1998) καταλήγουν στην µείωση της συγκέντρωσης των έγχρωµων υψηλής µοριακής 
µάζας συστατικών.Η χρησιµοποίηση των παραπάνω µυκήτων ή φυσικοχηµικών µεθόδων 
συµβάλλει στην µείωση του οργανικού φορτίου και στην αποδόµηση ή τροποποίηση των 
υψηλής µοριακής µάζας φαινολικών δυνητικά των πλέον προβληµατικών συστατικών στις 
βιολογικές επεξεργασίες των Υ.Α.Ε. αερόβιων και αναερόβιων.Οι µύκητες Aspergillus niger 
(Bajpai & Patil, 1996; Bradoo et al., 1996), Aspergillus oryzae, Aspergillus japonicus, 
Aspergillus awamori θεωρούνται από τους καλύτερους παραγωγούς ταννάσης, ενζύµου που 
παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην αποδόµηση των γαλλοταννινών. Οι ολιγοµερείς ταννίνες 
µπορούν να αναστείλουν την ενεργότητα της LiP αλλά τα απλά φαινολικά επάγουν την 
αύξησή της όταν είναι παρούσα σε µέσες συγκεντρώσεις. 
Σχετικά µε την χρησιµοποίηση των µυκήτων λευκής σήψης στην αποτοξικοποίηση των 
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Υ.Α.Ε. µερικά θέµατα που πρέπει να διερευνηθούν διεξοδικότερα είναι:  
�� Συνδυασµός διαφορετικών γενών µυκήτων για αύξηση της ενεργότητας ενζύµων. 
Σύµφωνα µε τους Savoi et al. (1998) σε 11 ηµέρες η ενεργότητα της παραχθείσας 
λακκάσης από τον Lentinula edodes αυξήθηκε 3-20 φορές, όταν στην υγρή καλλιέργεια 
του προστέθηκαν διαλυτά στο νερό λιγνίνης υπολείµµατα του Trichoderma sp. 

�� Επαγωγή παραγωγής ενζύµων. Ο Cu έχει αναφερθεί ότι είναι ένα ισχυρός επαγωγός της 
λακκάσης στα είδη Trametes versicolor και Phanerochaete chrysosporium (Collins et al., 
1997; Dittmer et al., 1997). Τούτο επιβεβαιώνεται και από σχετική εργασία των Palmieri 
et al. (2000), όπου µε την προσθήκη CuSO4 (150 µM) παρατηρήθηκε αυξηµένη 
παραγωγή λακκάσης 50 φορές µεγαλύτερη µετά από 6 ηµέρες συγκρινόµενη µε τον 
µάρτυρα (όµως σε 3 ηµέρες ανάτπυξης). Η παρουσία του Cu δεν επηρέασε την παραγωγή 
βιοµάζας που συγκοµίζονταν σε διάφορες χρονικές στιγµές. 

�� Παραγωγή ενζύµων -Ακινητοποίηση µυκήτων και ή των ενζύµων τους. Είναι 
συνήθως αποδεκτό ότι ένα από τα δυνατά εργαλεία για σταθεροποίηση των 
ενζύµων που παράγονται εξωκυτταρικά  είναι η ακινητοποίησή τους σε διάφορα 
στερεά µέσα (Martinek et al., 1977; Klibanov, 1979). ∆ιάφορες τεχνικές 
ακινητοποίησης της λακκάσης έχουν αναφερθεί, συµπεριλαµβανοµένων σε 
πορώδες γυαλί (Leonowicz et al., 1988; Rogalski et al., 1995), παγίδευση σε 
ζελατίνες (Crecchio et al., 1995) και οµοιοπολικού δεσµού µέθοδοι (Davis et al., 
1992; Brenna et al., 1994). Η ακινητοποίηση της λακκάσης του P. ostreatus σε 
Eupergit® C από τους Hublik & Schinner (2000) αυξάνει την ενεργότητα και 
επιβεβαιώνει ότι η µέθοδος οµοιοπολικού δεσµού είναι πολύ αποτελεσµατική. 
Ακινητοποιηµένο µυκήλιο του Phanerocheate chrysosporium συνέβαλλε στην 
αποτελεσµατικότερη µείωση του COD αλλά και του χρώµατος σε σχέση µε την 
απλή βιολογική επεξεργασία του λιόζουµου (Syadi et al., 1995). Η παρουσία 
µερικών λιγνινολυτικών ενζύµων σε υγρές καλλιέργειες του Lentinula edodes, 
όπως των φαινολοξειδασών και Mn-εξαρτώµενων υπεροξειδασών, υποδεικνύει την 
παραγωγή τους και ενισχύει την δυνατότητα µη προσθήκης veratryl alcohol που 
απαιτείται σε άλλα είδη όπως ο Phanerochaete chrysosporium (Sayadi & Ellouz, 
1992). Η δηµιουργία εµπορικών πολυενζυµικών σκευασµάτων ή 
ακινητοποιηµένων µυκηλιακών κυττάρων θα συνέβαλλε στην αποµάκρυνση όλων 
των ρυπαντικών παραµέτρων των Υ.Α.Ε. Πρόσφατα η έρευνα κατευθύνεται προς 
την εξεύρεση στελεχών µυκήτων λευκής σήψης (κυρίως του Ρ. chrysosporium) 
προσαρµοσµένων στην ανάπτυξη σε εδαφικές συνθήκες (κάτι αντικειµενικά πολύ 
δύσκολο ιδιαίτερα όσον αφορά τα επιθυµητά επίπεδα εδαφικής υγρασίας, pH και 
θερµοκρασίας, πιο εφικτό σε τροπικά ή υποτροπικά εδάφη) για την προετοιµασία 
σκευασµάτων-εµβολίων τα οποία µπορούν να χορηγηθούν σε επιβαρηµένα µε 
ρυπαντές εδάφη ή ως παράγοντες βιοελέγχου (δύσκολο να διατηρηθεί σε 
ικανοποιητικά επίπεδα ο πληθυσµός του εµβολίου στους αγρούς). 

��Ανάλυση και κατανόηση της δράσης κάθε ενζύµου (Μελέτη τρόπου δράσης των 
αντιδράσεων που καταλύει, ων δεσµών που διασπά κ.ά.). ∆εν γνωρίζουµε το µηχανισµό 
µε τον οποίο η MnP προάγει την υπεροξειδάση του λιπαρού οξέος. Η απλούστερη 
απάντηση είναι ότι η Mn κινείται µέσω ενός σταθερού κύκλου περοξειδάσης, καταλήγει 
στην οξείδωση του Mn(II) σε Mn(III), ο οποίος οξειδώνει τα υδροπεροξείδια του λιπαρού 
οξέος σε αναπαραγόµενες αλυσίδες peroxyl ριζών. Εντούτοις, αυτή η εικόνα είναι πιθανόν 
µη ολοκληρωµένη, γιατί το σύστηµα MnP/λιπίδιο δεν εξαρτάται ολοκληρωτικά πάνω στο 
H2O2. Αυτό το αποτέλεσµα δείχνει ότι απροσδιόριστα οξειδωτικά αντιδρούν µε την MnP 
στο σύστηµα. Εντούτοις, αυτή η εικόνα είναι πιθανόν µη ολοκληρωµένη, γιατί το 
σύστηµα MnP/λιπίδιο δεν εξαρτάται ολοκληρωτικά πάνω στο H2O2. Αυτό το αποτέλεσµα 
δείχνει ότι απροσδιόριστα οξειδωτικά αντιδρούν µε την MnP στο σύστηµα. ∆εν είναι 
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ξεκάθαρο γιατί το σύστηµα διαχειρίζεται περισσότερο αποτελεσµατικά µε το λινολεϊκό 
οξύ, από περισσότερο έτοιµα ικανά για υπεροξείδωση λιπαρά οξέα. Μια εκδοχή που 
απαιτεί παραπέρα έρευνα είναι ότι η MnP πιθανόν να αντιδρά µε κάποιο υπεροξειδωµένο 
προϊόν του λινολεϊκού οξέος. Παραπέρα έρευνα απαιτείται προκειµένου να δοθούν 
ικανοποιητικές απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήµατα: 
• Που είναι οι θέσεις πρόσδεσης για καθορισµένα υποστρώµατα στην LiP ; 
• Πώς οι λακκάσες είναι ικανές να αποδοµούν µη φαινολικά συστατικά που έχουν 
υψηλότερο δυναµικό οξειδοαναγωγής από το δικό τους ; 

• Ποιος είναι ο ρόλος και ο µηχανισµός των διαµεσολαβητών (mediators) της 
λακκάσης; 

Ανεξάρτητα κατά πόσον οι σχετικές µελέτες περιγράφουν πραγµατικά διαµεσολαβητικά 
συστήµατα λακκάσης, υπάρχει µια πασιφανής ερώτηση που ζητά απάντηση: υπάρχει ένα τέτοιο 
µεσολαβητικό σύστηµα σε φυσιολογικά συστήµατα αποδόµησης της λιγνίνης ; Είναι γνωστό ότι 
µύκητες όπως οι Trametes versicolor, Pleurotus sp., Pycnoporus cinnabariuns, εκφράζουν κυρίως 
µόνον τη λακκάση κάτω από συγκεκριµένες λιγνινολυτικές συνθήκες (Eggert et al., 1996; Münoz 
et al., 1997) . Θα ήταν χρήσιµο να βρεθούν φυσικοί διαµεσολαβητές αυτού του τύπου των 
συστηµάτων. Εκτεταµένες µελέτες πρέπει να γίνουν ώστε να κατανοηθεί πλήρως το σύστηµα 
δράσης της λακκάσης. Πολλά από τα ένζυµα που αποδοµούν την λιγνίνη σε πολύ µεγάλο βαθµό 
και τα οποία προάγουν την δράση των µυκήτων λευκής σήψης, δεν έχουν ακόµα χαρακτηριστεί.. 
Πρόκληση για την επιστήµη αποτελεί, η συλλογή σίγουρων πληροφοριών, αφορά το ρόλο και τον 
τρόπο µε τον οποίο δρουν τα ένζυµα αυτά, που είναι απαραίτητες για την περιγραφή ενός 
ολοκληρωµένου λιγνινολυτικού ενζυµικού συστήµατος. Αυτό πάντως που είναι ξεκάθαρο, είναι 
πως διάφοροι συνδυασµοί ενζύµων, παράγονται από τα διάφορα είδη των λιγνινολυτικών 
µυκήτων (Hatakka et al., 1994), καταλήγοντας έτσι στο συµπέρασµα ότι υπάρχουν περισσότερες 
από µία "στρατηγικές" για την επιτυχή αποδόµηση της λιγνίνης. 
��Αναγνώριση και µελέτη των γονιδίων που είναι υπεύθυνα για την παραγωγή των 
ενζύµων στους µικροοργανισµούς. Μεταφορά ενός γονιδίου και τοποθέτησή του σε κάποιο 
άλλο µικροοργανισµό (∆ηµιουργία µεταλλαγµένων ατόµων µε γονίδια αποδόµησης). 
Μολονότι η πολλαπλότητα ενός ενζύµου µπορεί να αυξηθεί ως αποτέλεσµα µετα-
µεταφραστικής τροποποίησης, έχει δειχθεί ότι πολλά γονίδια κωδικοποιούν για κάθε ένζυµο. 
Για παράδειγµα, στον P. chrysosporium, οι LiPs και MnPs κωδικοποιούνται από 10 και 3 
σχετικά γονίδια αντίστοιχα, ενώ λακκάση έχει περιγραφεί σε µερικά στελέχη (Cullen, 1997). 
Αυτή η ποικιλία των γονιδίων αποτρέπει την απόκτηση µεταλλαγών που θα επιτρέψει την 
κατανοµή των ειδικών ρόλων στα µεµονωµένα ισοένζυµα. Έχει επίσης αποδειχθεί ότι οι 
καθορισµένες LiP (Hammel, et al., 1993) και MnP (Wariishi et al., 1991) είναι ικανές να 
αποπολυµερίζουν λιγνίνη in vitro. Γενετικές µελέτες µε τέτοιες αναφορές είναι σπάνιες, 
πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι τα λιγνινολυτικά ένζυµα κωδικοποιούνται από 
πολλαπλά γονίδια (Cullen, 1997). Ετσι η µεταφορά ενός γονιδίου και τοποθέτησή του σε 
κάποιο άλλο µικροοργανισµό για την δηµιουργία µεταλλαγµένων ατόµων µε γονίδια 
αποδόµησης φαίνεται δύσκολη. Εντούτοις, µια αναφορά για µια µεταλλαγµένη λακκάση 
καθαρά δείχνει την ενεργή συµµετοχή της στην διάσπαση της λιγνίνης (Eggert et al., 1999).  

��Ετερόλογη παραγωγή λιγνινολυτικών ενζύµων π.χ. έκφραση του γονιδίου του υπεύθυνου 
για την µείωση των φαινολικών συστατικών των Pleurotus sp. σε Trichoderma reesei. 

��Υπερέκφραση κάποιου γονιδίου µέσα στον οργανισµό (εντολή µέσω της γενετικής 
µηχανικής για έντονη παραγωγή ενζύµων).  
Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα σχετικά µε την µοριακή πλευρά της λιγνινόλυσης, 

τους οξειδωτικούς µηχανισµούς των λιγνινολυτικών ενζύµων, τον ή τους µηχανισµούς 
αποδόµησης της λιγνίνης και των συστατικών σχετικών µε αυτήν αλλά και την µοριακή  βιολογία 
των µυκήτων λευκής σήψης, θα προωθήσουν την χρήση λιγνινολυτικών µικροοργανισµών και 
των ενζύµων τους στην περιβαλλοντική βιοτεχνολογία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΠΙΝΑΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕ∆ΙΩΝ  
 
Πίνακας Π1-1. ∆ιατάξεις αναερόβιας χώνευσης που έχουν ερευνηθεί (Μαλακός κ.ά., 1999). 

A/A ∆ιάταξη Χρόνος 
παραµον. (d) 

Μείωση % 
ΒΟD5 ή CΟD 

Παραγωγή 
βιοαερίου Πηγή 

1 5 αντιδραστήρες όγκου 4. 3 lt σε 
σειρά 

12,5 COD: 65-70 l,65lt/grCOD Νταλής 

2 Αντιδραστήρας 25m3 µε 
πληρωτικό υλικό και 
ανακυκλοφορία νερού 

6 COD: 75 20m3/m3 αποβλ.. Fiestas 

3 ∆οχείο χώνευσης. 60 BOD5: 75 ? Shammas 
4 Μέθοδος επαφής αντιδραστήρα 

70m3 και δεξαµενή καθίζησης 
17-113 BOD5: 80 855ml/ αφ.COD 

(60% CH,) 
Fiestas 

5 Μέθοδος επαφής ? COD: 60-85 550 mg/l αφ.COD 
(60% CH4) 

Aveni 

6 Αντιδραστήρας UASB 151t ? COD: 70 81t/lt Boari 
7 Αντιδραστήρας UASB 5m3 ? COD: 70 ? Boari 
8 Αναερόβιες λίµνες χώνευσης 60-120 COD: 75-80 ? Rozzi 
9 Εργαστηριακό αναερόβιο φίλτρο 

ανοδικής ροής 
? COD: 60-65 ? Rozzi 

10 Αναερόβιο φίλτρο ανοδικής ροής 
2m3 

3-4 COD: 80 ? Rozzi 

11 Αναδευόµενος αντιδραστήρας 
συνεχούς τροφοδοσίας 171t 

20 COD: 75-85 ? Curi 

12 Αντιδραστήρας UASB - 
αναερόβιο φίλτρο 

1-2 COD: 60 23.3m3/m3 Τσώνης 

13 Συνδυασµένη αναερόβια χώνευση ? COD: 85-95 0.27 m3/Kgr εισ. 
COD 

Νταλλής -
Γεωργακάκ

ης 
? = δεν υπάρχουν στοιχεία 
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Πίνακας Π1-2. Φυσικοχηµικές ιδιότητες των φαινολικών ενώσεων του καταλόγου της ΕΡΑ για τους πρωτεύοντες ρύπους. 

α/α Ένωση Σηµείο Ζέσεως 
(°C) 

Σηµείο Τήξεως 
(°C) 

Μοριακό 
Βάρος pΚa logKow ∆ιαλυτότητα στο νερό 

(mg/1) 
Τάση ατµών 

(mm Hg) 
Σταθερά Henry 
(atm m3/mole) 

λmax 
(nm) 

1 Φαινόλη 181,75 43 94,11 9,994 1,46 87.000 0,524 3,97X10-7 268 

2 4-Νιτροφαινόλη 279 113-114 139,11 7,156 1,91 25000 0,001 3,31X10-8 316 

3 2-Χλωροφαινόλη 174,9 9,3 128,56 8,52 2,15 28000 1,42 5,6X10-7 259 

4 2,4-∆ινιτροφαινόλη  112 184,11 3,94 1,54 6000 2X10-5 8X10-10 273 

5 2-Νιτροφαινόλη 216 44-45 139,11 7,23 1,79 2500 0,2 3,5X10-6 273 

6 2,4-∆ιµεθυλοφαινόλη 211,5 25,4-26 122,16 10,63 2,3 6200 0,098 6,3X10-7 (8°C) 278 

7 4,6-∆ινιτρο-2-µεθυλοφαινόλη 312 87,5 198,13 4,35 2,12 150 8,3Χ10-5 4,3X10-7 268 

8 4-Χλωρο-3-µεθυλοφαινόλη 235 66  3,1  3800 (20 °C)   283 

9 2,4-∆ιχλωροφαινόλη 209-210 42-43  7,9 2,92 4500 1 (53 °C)  287 

10 2,4,6-Τριχλωροφαινόλη 246 69 194,45 7,42 3,69 900 0,0084 (24 °C) 6.14X10-8 292 

11 Πενταχλωροφαινόλη 309-310 188-191 266,35 4,74 3,32 80 1,2Χ10-4 (100°C) 2.75X10-6 302 

12 Ο-Κρεσόλη 191 31    25    

13 Κατεχόλη 246 104    45    

14 Υδροκινόνη 286 173    8    

(Πηγή:  Howard, 1991)         

116 
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Πίνακας Π1-3. 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 (rutin) 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.  
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Πίνακας Π1-4. Φωτοµετρικές ιδιότητες διαφόρων φαινολικών συστατικών* (λmax) sh, shoulder 
(=κύρτωµα). 

Συστατικά UV/Ορατού (nm) 
Απλά φαινολικά 265-280 
catechol 278 
phloroglucinol  266 
Απλές αλδεύδες και οξέα 250-325 (συνήθως δύο µέγιστα απορρόφησης) 
gallic acid 270 
salicylaldehyde 243, 325 
prutocatechuic acid 258, 292 
Κινναµικά οξέα 285-330 (δύο κορυφές) 
para-coumaric acid 295, 312 
sinapic acid 302, 327 
Στιλµπένια 280- 330 (2-3 κορυφές) 
lunularic acid 281, 287, 310 
Φλαβονόνες και φλαβανόλες 270-295 (κύριο µέγιστο µε µικρό δευτερεύον συνήθως 310-350 
naringenin 289 (326) 
Φλαβόνες 245-350 (τρείς κορυφές) 
luteolin 253, 267, 291(sh), 349 
Φλαβονόλες 250-380 (µέχρι 4 κορυφές ) 
kaempferol 266, 294(sh), 322(sh), 367 
quercetin 255, 269(sh), 301(sh), 370 
myricetin 254, 272(sh), 301(sh), 374 
Ανθοκυάνες 270-280, 500-550 (διαλύτης 0.1% HCl σε µεθανόλη) 
 220-270, 340-390 (το δεύτερο υψηλής έντασης) 
Aurones Συνήθως το κύριο µέγιστο 380-430 
Κουµαρίνες 240-350 (2-5 κορυφές) 
scopoletin 252, 259, 297, 344 
xanthotoxin 247, 262, 293 
Ξανθόνες 230-390 (µέχρι 4 κορυφές µειούµενης έντασης) 
Ανθρακινόνες/Ναφθακινόνες 250-450 (3 κορυφές ναφθοκινονών και φάσµατα ανθρακινονών) 
juglone 249, 345, 422 
emodin 254, 267, 290, 440 

* Όλες οι µετρήσεις πάρθηκαν σε µεθανόλη ή αιθανόλη. 

Πηγή: Waterman, G.P. 1994 
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Πίνακας Π1-5. Παραδείγµατα περιβαλλοντικών ρυπαντών που οξειδώνονται από µύκητες λευκής σήψης. 

Οξειδωµένοι περιβαλλοντικοί ρυπαντές από µύκητες λευκής σήψης Βιβλιογραφία 

Χλωριωµένα συστατικά 2,4-Dichlorophenol, 2,4,5-trichlorophenol, pentachlorophenol, 2,4-D, 
2,4,5-T, DDT, lindane, 3,4-dichloroaniline, polychlorinated dibenzo-p-
dioxines, polychlorinated biphenyls 

Bumpus et al., 1985; Bollag et al., 1988; Valli and Gold, 
1991; Valli et al., 1992; Field et al., 1992; Bollag et al., 
1988; Call and Mucke, 1997. 

Νιτρο-υποκατεστηµένα συστατικά 2,4-Dinitrotoluene, TNT Barr and Aust, 1994a. 
Πολυκυκλικοί αρωµατικοί 
υδρογονάνθρακες 

Anthenantrene, phenantrene, pyrene benzo(a)pyrene 
 

Hammel, 1995; Field et al., 1992; Collins et al., 1996; 
Pickard et al., 1999. 

Χρωστικές Polymeric dyes (poly R-481, poly B-411, poly Y606, remazol brillant 
blue-Rl) azodyes (sulfonated and non-sulfonated) 

Field et al., 1992; Ollikka et al., 1993; Paszczynski and 
Crawford, 1991; Rodriguez et al., 1999. 

Άλλα τοξικά συστατικά KCN Shah et al., 1991 
 Hydramethylenon (εντοµοκτόνο) Abernethy & Walker, 1993 
 Atrazine (ζιζανιοκτόνο) Masaphy et al., 1996 

119
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Πίνακας Π1-6. Κατανοµή εξωκυτταρικών ενζύµων που εµπλέκονται στην αποδόµηση της λιγνίνης σε 
µερικά είδη µυκήτων λευκής σήψης  

Ένζυµα 
Είδη µυκήτων Λακκάση Λιγνίνη-

περοξειδάση 
Μαγγανάση-
περοξειδάση 

Αναφορές 

Agaricus bisporus + - + Bonnen et a1. (1994)  
Phanerochaete chrysosporium - + + Ruttimann- Johnson (1994)  
Phanerochaete sordida - - + Ruttimann - Johnson (1994) 
Dichomitus squalens + - + Perie and Gold (1991) 
Cereporiopsis subvemispora + - + Ruttimann et a1. (1992)  
Phlebia brevispora + - + Ruttimann et a1. (1992) 
Rigidoporus lignosus + - + Galliano et a1. (1991) 
Panus tigrinus + - + Maltseva et a1. (1991) 
Lentinula edodes + - + Forrester et a1. (1990) 
Ganoderma colossum + - + Horvath et a1. (1993) 
Phlebia radiata + + + Kantelinen et a1. (1989); 

Niku-Ρaavola et a1. (1988) 
Trametes versicolor + + + Jonsson et al. (1987) 
Phlebia ochraceofulva + + - Vares et a1. (1993) 
Junghunia separabilima + + - Vares et a1. (1993) 
Pleurotus ostreatusα + + - Sania et al. (1991) 
Pleurotus eryngiiβ + - - Guillen et al. (1990) 

α P. ostreatus και Phanerochaete chrysosporium: veratryl alcohol oxidase 
β Pleurotus eryngii : aryl alcohol oxidase 

Πίνακας Π1-7. Οξειδωτικά ένζυµα-φαινολοξειδάσες και οι ενδεχόµενες (δυνατές) εφαρµογές τους στην 
διαχείριση υγρών αποβλήτων 

Ένζυµα Πηγή Εφαρµογές 
Peroxidases Horseradish 
  
  

Αποδόµηση φαινόλης, ανιλίνης, χλωροφαινόλης, αποτοξικοποίηση 
εκροών χάρτου, βιοαισθητήρας προσδιορισµού φαινόλης, αφαίρεση 
υγρασίας ρύπων 

 Artrommyces ramosus Αποδόµηση φαινόλης, πολυµερισµός χουµικού οξέος, αποδόµηση 
πολυαρωµατικών, ζιζανιοκτόνων 

 Plant materials Αποτοξικοποίηση νερού 

Chloroperoxidase Caldariomyces funago Οξείδωση φαινολικών ενώσεων, βιοαισθητήρας ανίχνευσης 
χλωροφαινόλης 

Lignin peroxidase Phanerochaete chrysosporium Αποδόµηση αρωµατικών ενώσεων και φαινολικών συστατικών, 
εξυγίανση εκροών χάρτου  

 Chrysonilia sitophila Αποτοξικοποίηση εκροών χάρτου  
Manganese peroxidase Phanerochaete chrysosporium Αποδόµηση φαινολών και λιγνινών, αποδόµηση πενταχλωροφαινόλης και 

χρωστικών ουσιών 
 Nematolona frowardi e Phebia 

radiata 
Αποδόµηση λιγνινών 

 Lentinula edodes Αποδόµηση χλωροφαινολών και diuron 
Tyrosinase Sigma Βιοαισθητήρας φαινόλης, αποδόµηση φαινολών και αµινών, 

αποµάκρυνση ξενοβιοτικών ενώσεων, οξείδωση κατεχόλης, 
πολυµερισµός φαινολικών ενώσεων 

 Agaricus bisporus Catechol oxidation [92] 
Laccase  Αναλυτικοί βιοαισθητήρες 
 Trametes hispida Αποχρωµατισµός χρωστικών ουσιών 
 Pyricularia oryzae Αποδόµηση Αζω-χρωστικών ουσιών 
 Trametes versicolor Αποδόµηση εκροών υφαντουργείων, χλωροφαινολών, και παραγώγων 

ουρίας 
 Cerrena unicolor Αποτοξικοποίηση φαινόλης, αποδόµηση 2,4-διχλωροφαινόλης 
 Pycnoporus cinnabarinus Αποδόµηση βενζοπυρενίων 
 Plant materials Χλωροφαινόλες, προσρόφηση ξενοβιοτικών στον χούµο του εδάφους 
Catechol dioxygenases  Βιοαισθητήρας προσδιορισµού κατεχόλης 
 Comamunas testosteroni Οξείδωση χλωροφαινόλης και αποδόµηση diuron 
 Pseudomonas 

pseudoaiacaligenes 
Πολυχλωριωµένα διφαινύλια, χλωροθάνια 

Phenoloxidase-like Αποτοξικοποίηση εκροής χάρτου 
 

Gloeophyllum trabeum 
Trametes versicolor  

 Phanerochaete chrysosporium Αποδόµηση χλωριωµένων ενώσεων 
 Thermoascus aurantiacus Αποτοξικοποίηση εκροής χάρτου 
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Πίνακας Π1-8. Σταθερής συνθήκης κινητικά δεδοµένα λιγνινολυτικών υπεροξειδασών από τον µύκητα Phanerochaete chrysosporiumα 

Περοξειδάση Υπόστρωµα 
Ρυθµός για αντιδράσεις του 
σιδηροφόρου ενζύµου 

(Μ-1 s-1) 

Ρυθµός για αντιδράσεις 
του συστατικού I 

(Μ-1 s-1) 

Ρυθµός για αντιδράσεις του 
συστατικού II 

(s -1) 

Kd 
(µΜ) 

MnP rH4β H2O2 4.2 x 106 2.0 x 104 2.3 x 103 (Μ-1 s-1)γ  
 Mn2+  > 107 225 20 
 2,6-Dimethoxyphenol  2.5 x 104 92 (Μ-1 s-1)γ  
 Guaiacol  1.0 x 104 186 (Μ-1 s-1)γ  
 Phenolic lignin tetramer  1.1 x 103 71 (Μ-1 s-1)γ  
LP H8 H2O2 5.4 x 105 2.1 x 103   
LP H1 H2O2 5.8 x 105 1.9 x 104 150 (Μ-1 s-1)γ  
 Veratryl alcohol  1.5 x 105 16 280 
 Anisyl alcohol  2.3 x 103 ≈0  
 4-Methoxymandelic acid  4.3 x 103 ≈0  
 Guaiacol  1.2 x 106 21 64 
LP H2 Phenolic lignin tetramer  3.6 x 105 24 136 
α ∆εδοµένα από Andrawis et al. (1988); Cai & Tien (1992); Kuan & Tien (1993); Kuan & Tien (1994; 1995); Tien & Ma (1997); Whitwam et al. (1997); and Band 

et al. (1999).  
β Ισοένζυµα του P. chrysosporium (r: ανασυνδυασµένο γενετικά ένζυµο). 
γ ∆εύτερης-τάξης ρυθµού σταθερές. 
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Πίνακας Π1-9. Ιδιότητες της λακκάσης γενικά και της λακκάσης του µύκητα Trametes versicolor 

Ιδιότητα 
Εύρος για λακκάσες Λακκάση του Trametes   Αναφορές 

pH-άριστοα (-) 3.0-7.5 3,6 (sinapic acid)   6, 32, 34, 35 
  3,8 (2,6-dimethoxyphenol)    
  4,0 (ferulic και syringic acid)    
  5,0 (vanillic acid)    
  5,3 (syringaldazine)    
Άριστη θερµοκρασία (°C) 40-80 60   25, 34, 35, 36 
Μοριακή µάζα (kDa) 60-390 60-65   1,7 
Αριθµός πολυπεπτιδικών αλυσίδων 1-? I   7 
Αριθµός αµινοξέων  520-550 (περιλαµβάνουν N-οριακή έκκριση πεπτιδίου 

περίπου 20 aa) 
 
 

 
 

10, 11, 12, 13 
 

      
Αµινοξέα στο ενεργό κέντρο Τύπος 1 Cu [1 Cys; 2 His; (1 Met)] Τύπος 1 Cu (1 Cys; 2 His)   37, 38, 39 

Αριθµός δισουλφιδικών γεφυρών 3    37 
Περιεκτικότητα υδατανθράκων (%) 10-45 (80) 14 (4 N-συνδεδεµένες αλυσίδες υδατανθράκων)   1,7 
Προσθετικές οµάδες:      
Περιεκτικότητα σε Cu (άτοµα/µόριο) 2-16 4   1, 7, 14, 15, 16 
PQQ   1 (?)   
ε610 nm (M-1 cm-1) 4900-5700 4900   8 
∆υναµικό οξειδοαναγωγής (mV) (pH) 180-800 (τύπος 1 Cu σε διαφορετικές 

πρωτεΐνες, όχι µόνο στην λακκάση) 
 Τύπος 1 Τύπος 3 7,9 

  (pH 5.5) 785 782  
  (pH 5.5) (+1 mM NaF) 780 570  
Συντελεστής ιζηµαταπόθεσης S20w 6.0-6.1    2 
Ισοηλεκτρικά σηµεία 
 

2.6-7.6 (9) 
 

A - III (2 τύποι: pI 3,1 και 3,3); Β = I+II (µέχρι 10 
τύπους µε pI's στο εύρος του 4.6-6.8) 

  3, 4, 5, 7, 15 
 

Αριθµός ισοενζύµων Πάνω από 5 
 

∆ύο (A + B) ή τρείς (Ι,Π,ΙΙΙ) χρωµατογραφικοί τύποι; 
διαφορετικά γονίδια 

  17, 18, 19, 29, 31,40 

Αναστολείς CN-; N3 -; F -; άλλα αλογονίδια και ανιόντα; pH (σχηµατισµός του Cu(II) OH-συµπλόκου), Dithioethylcarbamic acid, 
thioglycolic acid, phenylthiourea EDTA (?) 

6, 13, 20, 21, 22 
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Ιδιότητα 
Εύρος για λακκάσες Λακκάση του Trametes   Αναφορές 

Καταλυτικές ιδιότητες  4 mol coniferyl alcohol/ mol O2 14 
km (M)α O2 10-5  13,21,25 
(Όχι pH-εξαρτώµενο για O2 και υπόστρωµα) p-phenylenediamine 47-59 x 10-3 p-phenylenediamine 59 x 10-3  
 Syringaldazine 17 x 10-3 syringaldazine 17 x 10-3  
Vmax (M s-1)α O2 50-300  13 
Kcat (s-1)α (pH-εξαρτώµενο για O2 και υπόστρωµα) 100-2300 100-500 13 
Επίδραση παραγόντων συµπλοκοποίησης Αποµάκρυνση τύπου 2 Cu; διαφορετικές ευαισθησίες Όχι επίδραση του EDTA 33 
Υποστρώµατα o- and p-diphenols, polyphenols, aminophenols, chlorinated phenols, ascorbic acid, ferrocyanide 13, 23, 24, 25, 27, 28 
Καταλύουσες αντιδράσεις Demethylation, demethoxylation decarboxylation, formation of phenoxy radicals Ca-Cβ cleavage, alkylaryl cleavage, Cα-

oxidation (in β-1-lignin model substrates) 
13, 26, 30 

(1) Mosbach, 1963; (2) Bligny et al., 1986 (3) Sannia et al., 1986 (4) Geiger et al., 1986a; (5) Geiger et al., 1986b; (6) Bollag and Leonowicz, 1984; (7) Reinhammar, 1984; (8) Solomon et al., 1992; (9) Reinhammar, 
1972; (10) Yoshitake et al., 1993; (11) Coil et al., 1993b; (12) Thurston, 1994; (13) Yaropolov et al., 1994; (14) Karhunen et al., 1990; (15) Sariaslani, 1989; (16) Maccarrone et al., 1991 (17) Bao et al., 1993 (18) 
O'Malley et al., 1993 (19) Lobos et al., 1994; (20) Ghindilis et al., 1992a,b (21) Leonowicz and Malinowska, 1982; (22) Reinhammar and Malmstrom, 1981; (23) Malovik et al., 1984; (24) Harkin and Obst, 1973; (25) 
Leonowicz and Grzywnowicz, 1981 (26) Ishihara and Nishida, 1983; (27) Shuttleworth and Bollag, 1986; (28) Benfield et al., 1964; (29) Guissani et al., 1982 (30) Kersten et al., 1990; (31) Durrens, 1981; (32) 
Leonowicz et al., 1984; (33) Graziani et al., 1990; (34) Coll et al., 1993a (35) Banerjee and Vohra, 1991; (36) Coll et al., 1994; (37) Messerschmidt and Huber, 1990; (38) Aramayo and Timberlake, 1990; (39) Cole et 
al., 1991; (40) Mikumi et al., 1996.  
α Προσδιορισµός εξαρτώµενος από τις χρησιµοποιούµενες συνθήκες εξέτασης. 
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Πίνακας Π1-10. Είδη µικροοργανισµών και η χαρακτηριστική τους αντίδραση σε υποστρώµατα µε βάση το υγρό απόβλητο ελαιουργείου από Zervakis & Balis, 
1996 (τροποποιηµένος και εµπλουτισµένος)  

Οργανισµός Αποτέλεσµα Αναφορές 
Torulopsis utilis Παραγωγή µονοκυτταρικής πρωτεΐνης Fiestas Ros de Ursinos 1961; 1966 
Lactobacillus sp. Παρεµπόδιση από ελευρωπαΐνη Ramos-Cormanzana 1963 
Aspergillus flavus Αποδόµηση φαινολικών ουσιών Oka et al., 1971 
Giberella fujikuroi Παραγωγή γιβερριλλικού οξέως Hernandez & Mendoza 1976 
Aspergillus niger Παραγωγή µονοκυτταρικής πρωτεΐνης Raimbult & Hazard 1980 
Aspergillus oryzae, A. niger, Trichoderma viride, 
Sporotrichum pulvurelentum 

Αποδόµηση κυτταρίνης, εµπλουτισµός υποστρώµατος 
από πυρηνόξυλο σε πρωτεΐνη 

Karapinar & Worgan 1983 

Saccharomyces lipolitica Παραγωγή µονοκυτταρικής πρωτεΐνης Ercoli & Ertola 1983 
Σπορογόνα Gram θετικά βακτήρια Παρεµπόδιση Peredes et al., 1986 
Eurotium echinolatum, Trametes versicolor, Botrytis cinerea, 
Coriolopsis gallica, Trichoderma viride 

Ανάπτυξη σε Υ.Α.Ε. Saij-Jimenez & Gomez-Alarcon 1986 

Aspergillus versicolor, Cladosporium sphaerospermum, 
Pycnoporus cinnabarinus, Penicillium spp. 

Καλή ανάπτυξη σε Υ.Α.Ε. Saiz-Jimenez & Gomez-Alarcon 1986 

Phanerochaete chrysosporium Καλή ανάπτυξη και αποχρωµατισµός Υ.Α.Ε. Saiz-Jimenez & Gomez-Alarcon 1986 
Phanerochaete chrysosporium Αποχρωµατισµός Υ.Α.Ε. Perez et al., 1987, Sayadi & Ellouz 1992 
Azotobacter pp., A. chroococum,  
A. vinelandii 

Εµπλουτισµός εδάφους. Καλή ανάπτυξη στο Υ.Α.Ε. 
και αζωτοδέσµευση 

Balis 1987, Servis 1988, Balis et al.,1989, 
Flouri et al., 1990, Balis et al.,1991 

Pleurotus ostreatus Παραγωγή µυκηλίου Galli et al., 1988 
Bacillus megaterium  Παρεµπόδιση από φαινολικές ουσίες Rodriguez et al., 1988, Perez et al., 1992 
Candida wickerhamii, C. molischiana, Saccharomyces 
cereviae 

Παραγωγή αιθανόλης Bombalov et al., 1989 

Pseudomonas spp. Αποδόµηση φαινολικών οξέων Perez et al., 1990 
Aureobasidiurn pullulans Παραγωγή πολυσακχαριδίων Quevedo-Sarmiento et al., 1991 
Pleurotus ostreatus Αποδόµηση φαινολικών ουσιών Tomati et al., 1991 
Pleurotus eryngii, P. ostreatus, P. � sajor-caju�, P.�florida� Παραγωγή εδώδιµων µανιταριών, µείωση τοξικότητας 

Υ.Α.Ε. 
Sunjust et al., 1991 

Lentinus edodes Καλή ανάπτυξη και αποδόµηση φαινολικών ουσιών Grapelli et al., 1991 
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Οργανισµός Αποτέλεσµα Αναφορές 
Aspergillus niger Αποτοξικοποίηση και βελτίωση των χαρακτηριστικών 

διήθησης του Υ.Α.Ε. 
Hamdi et al., 1991, Hamdi & Ellouz 1992 

Aspergillus terreus Αποδόµηση φαινολικών ουσιών Martinez-Nieto et al., 1991 
Pleurotus ostreatus (4 είδη) Παραγωγή µανιταριών, µείωση φαινολικών Sanjust et al., 1991 
A. chroococcum Καλή ανάπτυξη στο Υ.Α.Ε. και αζωτοδέσµευση Garcia-Barrionuevo et al., 1992 
Saccharomyces rouxii, S. chevalierie, Candida krusei Παραγωγή µονοκυτταρικής πρωτεΐνης Gharsallah 1993  
Phanerochaete chrysosporium, Dichomitus squalens, Phlebia 
radiata, Polyporus frondosus, Coriolus versicolor 

Αποχρωµαησµός Υ.Α.Ε. 
 

Sayadi &Ellouz 1993 
 

Pleurotus spp. Καλή ανάπτυξη και αποχρωµατισµός Υ.Α.Ε. Flouri et al., 1995 
Pleurotus pulmonarius, Ρ. ostreatus, P. eryngii Αποτοξικοποίηση, παραγωγή µανιταριών από 

υπόστρωµα πυρηνόξυλου εµπλουτισµένο µε 
κατσίγαρο 

Zervakis et al., 1995 
 

Aspegillus terreus, Azotobacter chroococcum, Geotrichum 
candidum 

Μείωση φαινολικών Borja, 1995; Martin et al., 1995 

Lentinula edodes Αποχρωµατισµός, Μείωση φαινολικών Υ.Α.Ε. Vinci-guerra et al., 1995 
Phanerochaete chrysosporium (ακινητοποιηµένα κύτταρα) Μείωση COD, αποχρωµατισµός Sayadi et al., 1995 
Pleurotus ostreatus Μείωση φαινολικών και τοξικότητας Υ.Α.Ε. Martirani, 1996; Giardina et al., 1996 
Pleurotus eryngii, Lentinula edodes, Agrocybe aegerita, 
Auricularia auricula-judae  

Ανάπτυξη µυκηλίου σε παραγωγή καρποφοριών A. 
aegerita σε ελαιοπυρηνόλυµα, παραγωγή µανιταριών 
σε υποπροϊόντα ελαιουργίας 

Zervakis et al., 1997 

Trametes versicolor, Funalia trogii Μείωση φαινολικών, COD, αποχρωµατισµός Yesilada, 1998; Sik & Sam, 1998 
Aspegillus niger (ακινητοποιηµένα κύτταρα)  (Χρήση Υ.Α.Ε. ως υγρό βιολίπασµα) Vassilev, 1998; Azcon et al., 1998 
Phanerochaete flavido-alba Αποχρωµατισµός Perez et al., 1998 
Funalia trogii, Trametes versicolor Παραγωγή GA3, ABA, IAA Yurekli et al., 1999 
Azotobacter vinelandii Μείωση φυτοτοξικότητας (Μείωση φαινολικών 

συστατικών) 
Οιχαλιώτης κ.ά., 1999 

Pleurotus ostreatus Μείωση φαινολικών, Μείωση φυτοτοξικότητας, 
Μείωση οργανικού φορτίου 

Aggelis, G., G. Zervakis, C. Ehaliotis, and 
G. Lyberatos.1999 

Coriolus versicolor Μείωση φαινολικών Kadhim et al., 1999 
Pleurotus ostreatus (ακινητοποιηµένη λακκάση) Μείωση φαινολικών Hublik & Shinner, 2000 

Chalara paradoxa Εκτίµηση ενεργότητας παραγόµενης laccase από τον 
αποµονωµένο µύκητα σε Υ.Α.Ε. 

Galvez, 2000 
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Οργανισµός Αποτέλεσµα Αναφορές 
Phanorochaete chrysosporium, Aspergillus niger, Aspergillus 
terreus, Geotrichum candidum 

Μείωση φαινολικών Υ.Α.Ε. Garcia et al., 2000 

Geotrichum candidum Αποχρωµατισµός Assas et al., 2000 
Lentinula edodes (oxirane-ακινητοποιηµένο) Μείωση φαινολικών D� Annibale et al., 2000 
Penicillium P4 Μείωση φαινολικών, COD Lucas et al., 2000 
Phanerochate chrysosporium Μείωση φαινολικών, αποχρωµατισµός Sayadi et al., 2000 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 
 

 

 
Συγκέντρωση (ng/10µl) Φαινολικά συστατικά 

mixc 
OH-Tyrosol 64.54 

Tyrosol 61.24 
Vanillic 99.82 
Caffeic 64.61 
Syringic 56.44 

p-coumaric 24.06 
ferulic 47.95 

3,4 DHPEA-EDA 596.11 
o-coumaric - 

Luteolin-7-gluc - 
Oleuropeine-gluc 165.39 

Rutin 225.30 
A - 
B - 
C 20.62 
D - 
Ε - 

3,4 DHPEA EA - 
Άγνωστο - 
Συνολικά 1426.11 

∆ιάγραµµα Π2-1. Χρωµατογράφηµα µίγµατος πρότυπων φαινολικών ουσιών. 
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Συγκέντρωση(ng/10µl)  
Φαινολικά συστατικά 

omw1* omw2** 

OH-Tyrosol 160.94800 72.45603 
Tyrosol 49.54403 5.63148 
Vanillic 14.22264 5.29426 
Caffeic 59.70141 5.23233 
Syringic 10.82595 1.62096 

p-coumaric 53.32858 2.00936 
ferulic 19.96207 6.03891 

3,4 DHPEA-EDA 81.62789 10.88864 
o-coumaric 7.59144 - 

Luteolin-7-gluc 56.21838 103.97556 
Oleuropeine-gluc 109.34866 26.78327 

Rutin 61.55993 13.62742 
A 167.77498 _ 
Β 78.51915 101.01589 
C 250.17708 - 
D - 19.96624 
Ε 90.96135 30.13236 

3,4 DHPEA EA 546.36784 168.26790 
Άγνωστο - - 
Συνολικά 1818.67939 572.94061 

* Φαινολικά πριν την επεξεργασία µε µύκητα, ** Φαινολικά µετά την επεξεργασία µε µύκητα 

∆ιάγραµµα Π2-2. Χρωµατογραφήµατα φαινολικών σε υγρή αποστειρωµένη καλλιέργεια λιόζουµου του 
στελέχους ATCC 36050.  
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Συγκέντρωση(ng/10µl)  Φαινολικά συστατικά 

omw1b* omw2b** 
OH-Tyrosol 155.40856 76.13435 

Tyrosol 48.46623 13.74337 
anillic 21.48022 12.81431 

Caf f eic 56.91982 11.02286 
Syringic 5.93680 4.19376 

p-coumaric 43.29334 4.39236 
ferulic 13.89732 6.78727 

3,4 DHPEA-EDA 97.13701 0.00000 
o-coumaric 6.70063 � 

Luteolin-7-gluc 15.89694 111.94902 
Oleuropeine-gluc 85.95506 26.82257 

Rutin 46.41493 11 
A 118.14055 _ 
Β 121.52185 24.97743 
C 183.01616 - 
D - 28.03327 
Ε 81.00937 - 

3,4 DHPEA EA - - 
Άγνωστο - - 
Συνολικά 1101.19480 320.87056 

• Φαινολικά πριν την επεξεργασία µε µύκητα, ** Φαινολικά µετά την επεξεργασία µε µύκητα 

∆ιάγραµµα Π2-3. Χρωµατογραφήµατα φαινολικών σε υγρή αποστειρωµένη καλλιέργεια λιόζουµου του 
στελέχους ATCC 36050. 
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Συγκέντρωση(ng/10µl)  

Φαινολικά συστατικά 
omw3* omw4a** 

OH-Tyrosol 354.85576 38.26015  
Tyrosol 80.41013 13.07532  
Vanillic 16.56063 2.43970  
Caffeic 20.08263 8.86454  
Syringic 7.86965 0.00000  

p-coumaric 8.93380 2.08606  
ferulic 7.54894 10.72787  

3,4 DHPEA-EDA 172.24576 - 
o-coumaric 5.34931 9.79420  

Luteolin-7-gluc 43.47534 18.41745  
Oleuropeine-gluc 103.31575  

fRutin 25.22985 � 
A 56.61627 - 
Β 87.19626 30.40989 
C 346.38757 25.20803 
D � - 
Ε 34.37066 - 

3,4 DHPEA EA 74.27626 - 
Άγνωστο - - 
Συνολικά 1444.72456 159.28320 

* Φαινολικά πριν την επεξεργασία µε µύκητα, ** Φαινολικά µετά την επεξεργασία µε µύκητα 

∆ιάγραµµα Π2-4. Χρωµατογραφήµατα φαινολικών σε υγρή παστεριωµένη καλλιέργεια λιόζουµου του 
στελέχους ATCC 36050. 
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Συγκέντρωση(ng/10µl)  

Φαινολικά συστατικά 
omw3b* omw4b** 

OH-Tyrosol 450.68393 36.05880 
Tyrosol 98.72621 9.09276 
Vanillic 18.77469 1.92619 
Caffeic 24.53303 7.15271 
Syringic 7.85725 2.42049 2.58079 

p-coumaric 12.71614 8.43211 
f erulic 5.70566 � 

3,4 DHPEA-EDA 114.12104 9.70381 
o-coumaric 5.60264 23.22215 

Luteolin-7-gluc 45.91759 � 
Oleuropeine-gluc 80.12035 11.97291 

Rutin 13.34251 - 
A 20.19474 41.04358 
Β 66.18965 25.68428 
C 443.03850 - 
D 17.49758 - 
Ε 95.45893 - 

3,4 DHPEA EA 121.21297 � 
Άγνωστο - 179.29058 
Συνολικά 1641.69339 159.28320 

* Φαινολικά πριν την επεξεργασία µε µύκητα, ** Φαινολικά µετά την επεξεργασία µε µύκητα 

∆ιάγραµµα Π2-5. Χρωµατογραφήµατα φαινολικών σε υγρή παστεριωµένη καλλιέργεια λιόζουµου του 
στελέχους ATCC 36050. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ 
∆ΙΑΘΕΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ 

 
Το νοµικό πλαίσιο που αφορά τη διαχείριση και διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων 

παρουσιάζει δύο σηµαντικά προβλήµατα: 
��Το πρώτο είναι η ανυπαρξία νοµοθεσίας ειδικά για τα απόβλητα ελαιοτριβείων (που να 
λαµβάνει υπ' όψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προβλήµατος). Έτσι στην Ελλάδα αλλά 
και σε άλλες Μεσογειακές χώρες εφαρµόζεται το γενικότερο νοµοθετικό πλαίσιο που αφορά 
αγροτικά και βιοµηχανικά απόβλητα και την προστασία του περιβάλλοντος.  

��Το δεύτερο πρόβληµα είναι η έλλειψη επαρκώς διαφοροποιηµένης νοµοθετικής 
αντιµετώπισης για τους υδάτινους σε σύγκριση µε τους χερσαίους αποδέκτες αποβλήτων: Η 
οργανική ουσία και πολλά ανόργανα στοιχεία όπως άζωτο φώσφορος και κάλιο που 
περιέχουν πολλά απόβλητα (συµπεριλαµβανοµένων και των αποβλήτων ελαιουργείων) 
αποτελούν σηµαντικούς ρυπαντές για τα υδάτινα οικοσυστήµατα ενώ αντίθετα αποτελούν 
ωφέλιµες εισροές για την γονιµότητα και την αντοχή των εδαφών στη αιολική και την 
υδάτινη διάβρωση. Όµως παρά τη διεθνή επιστηµονική συναίνεση (Tambourine et al., 
OLIVAE/No. 76 pp 36-45, April 1999) το νοµοθετικό πλαίσιο στις περισσότερες 
Ευρωπαϊκές χώρες δεν διαφοροποιεί επαρκώς τους αποδέκτες. 
Στην Ελλάδα η διάθεση των ελαιουργικών αποβλήτων εντάσσεται στην παρακάτω βασική 

νοµοθεσία: 
Την Υγειονοµική ∆ιάταξη Ε1Β /72217 /65 και τις µεταγενέστερες τροποποιήσεις της «περί 

διάθεσης λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων». 
Το Νόµο 1650 / 86 (ΦΕΚ 160 /Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» Ο νόµος αυτός 

εντάσσει τα ελαιοτριβεία στην 1η κατηγορία (έργα και δραστηριότητες που µπορεί να 
προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους στο περιβάλλον) και επιβάλλει την εκπόνηση µελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων µε περιεχόµενο που ορίζεται από το άρθρο 5 του νόµου. Στο 
κεφάλαιο Ζ' του ίδιου νόµου παρουσιάζονται και οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε όσους 
ρυπαίνουν. Ο έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο, 
ανήκει στη δικαιοδοσία της τοπικής αυτοδιοίκησης και ορίζεται από τα άρθρα 6 και 26 του ίδιου 
νόµου. 
Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/90 «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε 

κατηγορίες πεοιεχόµενο ιιελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθορισιιός πεοιεχοµένου ειδικών 
περιβαλλοντικών ιιελετών και λοιπές συναφείς διατάξεις. σύµφωνα ιιε το Ν. 1650/1986» (ΦΕΚ 
678Β/25-10-90). 
Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 10537/93 «Καθορισµός αντιστοιχίας της κατάταξης των 

Βιοιµηγανικών-βιοτεχνικών δαστηριοττων της ΚΥΑ 69269/90 µε την αναφερόιιενη στις 
πολεοδοµικές τι άλλες διατάξεις διάκριση των δραστηριοτήτων σε γαµηλή . ιιέση και υψηλή όγληση» 
(ΦΕΚ 139Β/1 1-3-93) Σύµφωνα µε το άρθρο 1 τα ελαιουργεία κατατάσσονται στις δραστηριότητες 
χαµηλής όχλησης. 
Την Υπουργική Απόφαση 11105 /28-5-1993 (ΦΕΚ 390) «Μεταβίβαση αρµοδιότητας 

έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισµένα έργα ή δραστηριότητες της 1ης κατηγορίας έργων ή 
δραστηριοτήτων του άρθρου 3 του Νόµου 1650 / 86 στους νοµάρχες». 
Την Υπουργική Απόφαση 95209 716-11-1994 (ΦΕΚ 871) «Μεταβίβαση αρµοδιότητας 

έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισµένα έργα ή δραστηριότητες της 1ης κατηγορίας έργων ή 
δραστηριοτήτων του άρθρου 3 του Νόµου 1650 / 86 στους νοµάρχες» 
Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69728 / 824 / 96 9Φεκ 358): «Μέτρα και όροι για τη 

διαχείριση στερεών αποβλήτων» όπου τα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων ορίζονται ως στερεά 
απόβλητα (ορισµοί άρθρου 2 και ρητή αναφορά στο παράρτηµα IB). Συγκεκριµένα τα απόβλητα 
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ελαιοτριβείων χαρακτηρίζονται µε τους κωδικούς 13 00 00 (γενικός κωδικός για τα απόβλητα 
ελαίων) και 13 05 00 (περιεχόµενα διαχωριστή ελαίου / νερού) 13 05 01 (µίγµατα ελαίου / νερού) 
και (13 05 02 (λάσπες διαχωριστή ελαίου / νερού). Η απόφαση αυτή λήφθηκε για την 
αντικατάσταση της υπ ' αριθµ. 49541 / 1424 /1986 κοινής Υπουργικής Απόφασης και την 
εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας µε τις διατάξεις της οδηγίας 9171567 Ε.E. (ΕΕ L 
78/32/26.3.1991) «για την τροποποίηση της οδηγίας 75 / 442 / Ε.E. περί στερεών αποβλήτων». 
Επίσης λήφθηκε υπ' όψιν και η Απόφαση 94 /156 / Ε.Ε. του Συµβουλίου της 20ης ∆εκεµβρίου 
1993 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 5/15/7.1.94) «για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων 
σύµφωνα µε το άρθρο 1α) της οδηγίας 75 / 442 / Ε.E. του Συµβουλίου περί στερεών αποβλήτων». 
Τον νόµο 2516/97 «Ιδρυση και λειτουργία Βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και 

άλλες διατάξειις» (ΦΕΚ 159/Α/8-8-97) 
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 και µε βάση την κινητήριο εγκατεστηµένη ισχύ που είναι πάνω από 

16ΗΡ, τα ελαιοτριβεία νοούνται ως Βιοµηχανία ή Βιοτεχνία. 
Στο άρθρο 18, παράγραφος 2, αναφέρει: «Οι µέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος 

νόµου άδειες λειτουργίας ορισµένης χρονικής ισχύος εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι τη λήξη τους. 
Κατά τη διάρκεια της ισχύος τους εφαρµόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης 
τους, µόνον όµως εφόσον είναι συµβατές µε τον παρόντα νόµο. Για τη χορήγηση νέας άδειας 
λειτουργίας αόριστης χρονικής ισχύος απαιτείται να έχει εξασφαλισθεί προηγουµένως η πλήρης 
συµµόρφωση των φορέων προς τις κείµενες διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και υγιεινής 
των εργαζοµένων και των περιοίκων...». 
Στην πράξη για τη λειτουργία των ελαιοτριβείων απαιτείται σήµερα στις περισσότερες 

νοµαρχίες της χώρας µελέτη διάθεσης λυµάτων που κατατίθεται στη ∆ιεύθυνση Υγιεινής για να 
ελεγχθεί από υγειονοµικής και τεχνικής πλευράς µε την εµπλοκή και των Τεχνικών Υπηρεσιών 
∆ήµων και Κοινοτήτων (ΤΥ∆Κ). Έλεγχοι κατασκευής και λειτουργίας και τήρησης 
περιβαλλοντικών όρων γίνονται από τη ∆ιεύθυνσης Υγιεινής. Έλεγχοι µηνύσεις αλλά και επιβολή 
προστίµων γίνονται επίσης από τις Λιµενικές Αρχές µε το αιτιολογικό της πιθανής απόρριψης 
λυµάτων σε παρακείµενα ρυάκια και χειµάρους µε τελικό αποδέκτη τη θάλασσα. 
Στη γειτονική Ιταλία το νοµικό καθεστώς ήταν µέχρι πρόσφατα παρόµοιο και βασίστηκε στο 

Νόµο 319 του 1976 ο οποίος, σε µία προσπάθεια να εισαγάγει κανονισµούς για απόβλητα παντός 
τύπου καθιέρωσε όρια ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά και τη χρήση των αποδεκτών τους. Με 
τον Νόµο 119 του 1987 και µετέπειτα επεκτάσεις του επιτράπηκε η εφαρµογή µερικώς 
επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων σε χερσαίους αποδέκτες υπό δύο 
προϋποθέσεις: Την προηγούµενη µείωση του ρυπαντικού φορτίου κατά 50 % και τη συµβατότητα 
(µετά από µία µεταβατική περίοδο) µε τον Νόµο 319 του 1976, που όριζε ανώτατο όριο χηµικά 
απαιτούµενου οξυγόνου στο τελικό απόβλητο τα 160 mg /1. Αυτό το εξαιρετικά χαµηλό (και 
πρακτικά ανεφάρµοστο για τα υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων) όριο σε συνδυασµό µε το µικρό 
επιτρεπόµενο υδραυλικό φορτίο (π.χ. 2.5-5 m3 ανά στρέµµα και έτος στην περιοχή της 
Καλαβρίας) οδήγησαν σε δυσκολίες εφαρµογής. Όµως ο Νόµος 574 της 11ης Νοεµβρίου 1996 
όρισε νέα ορθολογικότερα προσαρµοσµένα όρια για την αξιοποίηση των υγρών αποβλήτων 
ελαιοτριβείων στη γεωργία που επιτρέπουν την εφαρµογή 5-8 κυβικών µέτρων ανά στρέµµα και 
έτος ανάλογα µε τον τύπο του ελαιοτριβείου και κυρίως χωρίς να απαιτείται προηγούµενη 
επεξεργασία των υγρών αποβλήτων. Κατά την εφαρµογή του Νόµου πάντως παρουσιάστηκαν 
προβλήµατα ελέγχου του τρόπου διάθεσης των αποβλήτων στους αποδέκτες (παραβίαση ορίων 
και προδιαγραφών και σκόπιµη απώλεια ποσοτήτων αποβλήτων κατά τη µεταφορά). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. ∆ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙ∆ΙΟΜΥΚΗΤΩΝΒΑΣΙ∆ΙΟΜΥΚΗΤΩΝ
ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΙΚΟΥΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥΦΟΡΤΙΟΥ & & ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΓΡΩΝΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ

Θεόδωρος Αντωνίου  

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ       
(ΛΙΟΖΟΥΜΑ, ΚΑΤΣΙΓΑΡΟΣ, ΑΠΟΝΕΡΑ)

� 10.000.000 m3 στις Μεσογειακές χώρες

� 1.500.000 m3 στην Ελλάδα

�440.000 m3 σε ολόκληρη την Κρήτη

�Παραγωγή 6 m3 /tn λαδιού

 

Τύπος ελαιουργείου Χαρακτηριστικά κλασσικό  Φυγοκεντρικό 
ε, g/cm³ 1.048  1,015 
EC (mS/cm) 8-16  8-16 
PH 4.5-5  4.7-5.2 
Ρυπαντικό φορτίο:    
COD (Kg/m³) 120-130  45-60 
BOD (Kg/m³) 90-100  35-48 
Στερεά αιωρούµενα (%) 0.1  0.9 
Στερεά ολικά (%) 12.0  6.0 
- οργανικά 10.5  5.5 
- ανόργανα 1.5  0.5 
Οργανικό κλάσµα (%)    
Ολικά σάκχαρα 2.0-8.0  0.5-2.6 
Αζωτούχες ενώσεις 0.5-2.0  0.17-0.4 
Οργανικά οξέα 0.5-1.0  0.2-0.4 
Πολυαλκοόλες 1.0-1.5  0.3-0.5 
Πηκτίνες, ταννίνες κλπ. 1.0-1.5  0.2-0.5 
Πολυφαινόλες 2.0-2.4  0.3-0.8 
Λίπη 0.03-1.0  0.5-2.3 
Ανόργανο κλάσµα (%) 1-1.8 
 
Πηγή: Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών και Ελαίας Χανίων (cv Κορωνέϊκη). 

Μερικά χαρακτηριστικά του λιόζουµου

 

Χαρακτηριστικά Φαινολικά  του λιόζουµου. 

Φαινολικά  Παράγωγα 

 
R1 R2 R3 R4  
-OH -OH - Η - CH=CHCOOH Καφφεϊκό οξύ 
- Η - Η - Η - CH=CHCOOH Κινναµικό οξύ 
- Η - Η -OH - CH=CHCOOH Κουµαρικό 
-OH -OH - Η -COOH Πρωτοκατεχικό οξύ 
-OH - OCH3 -Η -COOH Βανιλλικό οξύ 
-OCH3 -OCH3 - Η - COOH Βερατρικό οξύ 
-OH - Η - Η - COOH p-Υδροξυβενζοικό οξύ 
- Η -OH - Η - CH2CH20H Τυροσόλη 
-OH -OH - Η -CH2CH2OH Υδροξυτυροσόλη 

 
Φλαβονοειδή Παράγωγα R1 R2  

- Η - Η Απεγινίνη 
- Η -OH Λουτεολίνη 
-OH -OH Κερσετίνη 

 

- Ο-GI-Rh -OH Ρουτίνη 
 

 Gl = Γλυκόζη, Rh = Ραµνόζη 

 

Χαρακτηριστικά φαινολικά  του λιόζουµου  

Υ.Α.Ε. και περιβάλλον

α/α Χαρακτηριστικά του 
λιόζουµου Αρνητικές επιδράσεις στο περιβάλλον 

1 Υψηλή περιεκτικότητα σε 
χρωστικές 
 

Περιορισµός φωτοσύνθεσης στους υδάτινους αποδέκτες 
Παρεµπόδιση ορατότητας των ψαριών 
Αισθητική υποβάθµιση φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος 

2 Υψηλή περιεκτικότητα σε 
ελαιόλαδο και άλλες λιπαρές 
ενώσεις 

Παρεµπόδιση οξυγόνωσης υδάτινων αποδεκτών 
Μείωση πορώδους του εδάφους 

3 Περιεκτικότητα σε 
πολυφαινόλες 

Βιοτοξικότητα-φυτοτοξικότητα (φαινόµενα αλληλοπάθειας 
φυτών)  
Περιορισµός δράσης αποδοµητών µικροοργανισµών των 
Υ.Α.Ε., βιοαποδόµηση από εξειδικευµένες και ολιγάριθµες 
οµάδες µικροοργανισµών (εµµονή στο περιβάλλον) 

4 Υψηλά BOD5-COD Αποξυγόνωση υδάτινων αποδεκτών 
Φαινόµενα ευτροφισµού 

5 Χαµηλό pH, υψηλή EC ∆ιάβρωση των εδαφών και διείσδυση του σε υπόγειους 
υδροφορείς 
Ακατάλληλο για άρδευση των περισσοτέρων καλλιεργειών

 

 

� Μπορούν να αναπτυχθούν σε φθηνά υποστρώµατα 
όπως υπολείµµατα γεωργικών και δασικών 
εκµεταλλεύσεων.

� Μπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αποδόµηση
ρυπαντών σε υδάτινους και εδαφικούς αποδέκτες (µε 
την προϋπόθεση πως θα αναπτυχθούν οι κατάλληλοι 
µηχανισµοί εµβολιασµού και διασποράς).

� Μπορούν να χρησιµοποιηθούν απ' ευθείας τα 
παραγόµενα από τους µύκητες ένζυµα (ιδιαίτερα µετά 
την ακινητοποίηση τους σε κατάλληλα συστήµατα-
φορείς).

Πλεονεκτήµατα χρήσης των µυκήτων λευκής σήψης
(White rot fungi)

 

Σιδηροφόρο ένζυµο + Η2Ο2                Συστατικό Ι + Η2Ο      
 
Συστατικό Ι + RH             Συστατικό ΙI + R•            
 
Συστατικό ΙI + RH             Σιδηροφόρο ένζυµο + R•  + Η2Ο     
 
Συστατικό ΙI + RH              Συστατικό ΙI - - - RH          Σιδηροφόρο ένζυµο + R•  + Η2Ο 
 
Συστατικό ΙI + Η2Ο2            Συστατικό ΙII       

 
* RH είναι το αναγωγικό υπόστρωµα, R•  είναι το αναγωγικό υπόστρωµα µετά την οξείδωση 1 ηλεκτρονίου 

k1 

k3 

Kd k3 

k2 

Τυπικός ενζυµικός κύκλος MnP

 
Μηχανισµοί δράσης της λακκάσης χωρίς διαµεσολαβητή (a) 

και µε διαµεσολαβητή (b)  

Lentinula edodesPleurotus eryngii

Auricularia auricula-judae

Pleurotus ostreatusPleurotus pulmonarius

Ganoderma australe

 Βιολογικός κύκλος Pleurotus spp.  
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� Αποτελεσµατικότερη µείωση των στελεχών Pleurotus ostreatus (ενδεικτικά IK-
1123 83,24%). ∆ιαφέρουν γενικά  στατιστικά σηµαντικά έναντι άλλων γενών και 
ειδών Tukey 0,05%).

� Αποτελεσµατικά τα στελέχη του γένους Ganoderma (ενδεικτικά IK-1642 78,60 %) 
και Pleurotus pulmonarius (ενδεικτικά LGMACC -850403 79,95 %).∆εν διαφέρουν 
στατιστικά σηµαντικά µεταξύ τους (t-paired test).

� Μερικά  στελέχη του Pleurotus eryngii µείωσαν ικανοποιητικά (ενδεικτικά 
LGAMP63 75%).

� Μέτρια µείωση των στελεχών Lentinula (ενδεικτικά IK12, 44,80%) και Pleurotus 
nebrodensis (UPA 28 30,6%). ∆ιαφέρουν στατιστικά σηµαντικά µεταξύ τους (t-
paired test).

� Για το στέλεχος Pleurotus eryngii (LGAM P63) η παστερίωση στους 60 °C έδωσε 
µείωση φαινολικών (78,41% σε σχέση µε τον µάρτυρα) ενώ για το στέλεχος
Pleurotus ostreatus (LGAM-P69) έδωσε µείωση 82,62 %, αντίστοιχα. 

� Η διήθηση για το στέλεχος LGAM P63 έδωσε 51,85% µείωση των φαινολικών, 
ενώ για το στέλεχος LGAM-P69 76,37%, αντίστοιχα.

� Η αποστείρωση 1210C έδωσε 79% µείωση των φαινολικών για το στέλεχος 
LGAM-P69 και 75% για το στέλεχος LGAM P63.

Ολικά Φαινολικά
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Μέσες τιµές µε διαφορετικά γράµµατα διαφέρουν στατιστικά 
σηµαντικά κατά Tukey 0.05 %  

� Γενικά, δεν φαίνεται να υπάρχει αλληλεξάρτηση χρώµατος και φαινολικών. Η 
παστερίωση του λιόζουµου πρίν τον εµβολιασµό του µε µύκητες φαίνεται να 
ευνοεί τον αποχρωµατισµό τους.

� Τα στελέχη του Pleurotus ostreatus αποχρωµάτισαν καλύτερα έναντι των 
άλλων γενών και ειδών (Tukey 0,05%), (ενδεικτικά LGMACC-22 87,20%).

� Τα  στελέχη των Pleurotus eryngii, Pleurotus pulmonarius µείωσαν 
ικανοποιητικά το χρώµα ενδεικτικά Pleurotus eryngii (LGAM P66 73%) και 
Pleurotus pulmonarius LGAM P10 80%.∆εν διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά 
µεταξύ τους (t- paired test).

� Το στέλεχος του γένους Ganoderma (ενδεικτικά IK-1642 62,85 %)

� Μέτρια µείωση των στελεχών Lentinula ενδεικτικά (sief0231  18%) και
Pleurotus nebrodensis (ενδεικτικά UPA 28 15%). ∆εν διαφέρουν στατιστικά 
σηµαντικά µεταξύ τους (t- paired test).

� Μια σαφής υπεροχή του στελέχους Pleurotus ostreatus LGAM-P69 έναντι του
Pleurotus eryngii LGAM- P63 ανεξάρτητα από την προµεταχείριση του
λιόζουµου, διαφέρουν στατιστικά µεταξύ τους (t- paired test).

ΧΡΩΜΑ

 

Αποχρωµατισµός λιόζουµου σε στερεή 
καλλιέργεια (35 ηµέρες) µύκητας 
αριστερά και µάρτυρας δεξιά

Αποχρωµατισµός λιόζουµου σε υγρή 
καλλιέργεια (35 ηµέρες) µύκητας αριστερά 

και µάρτυρας δεξιά

Σχηµατισµός µυκηλιακής βιοµάζας 
αριστερά ( ΙΚ 1600) και δεξιά (ΙΚ 

1642).

 

� Κανένα στέλεχος δεν µείωσε πάνω από 31% το COD  σε σχέση µε τον 
µάρτυρα.

� Τα στελέχη Pleurotus pulmonarius, Pleurotus eryngii, Pleurotus nebrodensis
και Pleurotus ostreatus µείωσαν σχετικά ικανοποιητικά το ολικό οργανικό 
φορτίο. ∆εν διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά µεταξύ τους (Tukey 0,05%).

� Τα στελέχη του γενών Ganoderma και Lentinula µείωσαν µέτρια (ενδεικτικά 
sief0232 18%). ∆εν διαφέρουν στατιστικά µεταξύ τους (t- paired test), 
διαφέρουν όµως σε σχέση µε τα στελέχη του γένους Pleurotus (Tukey 0,05%).

� Μια σαφής υπεροχή του στελέχους Pleurotus ostreatus (LGAM-P69) έναντι 
του Pleurotus eryngii (LGAM- P63) ανεξάρτητα από την προµεταχείριση του
λιόζουµου, διαφέρουν στατιστικά µεταξύ τους (t- paired test).
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Αλληλεξάρτηση ∆είκτη 
βλαστικότητας (∆.Β.) και 

αποµάκρυνσης φαινολικών (%)

Παστεριωµένο 
λιόζουµο

Αποστειρωµένο
λιόζουµο

 

Συγκέντρωση(ppm)  
Φαινολικά 
συστατικά 

Αρχικά 
αποστειρωµένο 
λιόζουµο 

Αρχικά 
παστεριωµένο 
λιόζουµο 

Επεξεργασµένο 
αποστειρωµένο 
λιόζουµο  

Επεξεργασµένο 
παστεριωµένο 
λιόζουµο  

OH-Tyrosol 80,47 70,97 14,49 7,65 
Tyrosol 24,77 16,08 1,13 2,74 
Vanillic 7,11 3,31 1,06 0,49 
Caffeic 29,85 4,02 1,05 1,77 
Syringic 5,41 1,57 0,32 0,00 

p-coumaric 26,66 1,79 0,40 0,42 
ferulic 9,98 1,51 1,21 2,14 

3,4 DHPEA-EDA 40,81 34,45 2,18 - 
o-coumaric 3,80 1,07 -2,18 1,95 

Luteolin-7-gluc 28,11 8,70 20,80 3,68 
Oleuropeine-gluc 54,67 20,66 5,36  

Rutin 12 5 3 - 
A 34 11  - 
Β 16 17 20,202 6 
C 50 69  5 
D - - 3,99 - 
Ε 18 7 6 - 

3,4 DHPEA EA 109 15 34 - 
Άγνωστο - - - - 
Συνολικά 364 289 115 32 

Αποτελέσµατα ανάλυσης φαινολικών µε HPLC σε 
λιόζουµο επεξεργασµένο µε το στέλεχος ATCC 36050
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
� Επιβεβαίωση των δυνατοτήτων των Pleurotus sp.για 
αποτοξικοποίηση των Υ.Α.Ε.

�∆ιαφορετικές συµπεριφορές στα επίπεδα είδους αλλά και 
στελέχους, αποτέλεσµα κυρίως της γενετικής σύστασης τους 
και της πολυπλοκότητας των ενζυµικών µηχανισµών.

�Αξιοποίηση των διαφορετικών ρόλων τους για 
αποτελεσµατικότερη διαχείριση των Υ.Α.Ε.

 

1. Ενηµέρωση όλων των εµπλεκοµένων µε τα λιόζουµα για 
συνειδητοποίηση του προβλήµατος και σταδιακή εξάλειψη των 
σηµερινών επιβλαβών πρακτικών.

2. ∆ιερεύνηση  δυνατοτήτων πρόληψης παραγωγής µεγάλων ποσοτήτων
λιόζουµων στα ελαιουργεία.

3. Ικανοποιητική µείωση και σταθεροποίηση του οργανικού φορτίου  που 
θα επιτρέπει την απόρριψή τους χωρίς δυσµενείς επιπτώσεις στο 
περιβάλλον (π.χ. «φερτάρδευση»)

4. Παρασκευή οργανοχουµικών βελτιωτικών του εδάφους.

5. Παραλαβή χρωστικών.

6. Παραγωγή µικροβιακής πρωτεΐνης-εδώδιµης βιοµάζας.

7. Ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου.

Στόχοι ολοκληρωµένης διαχείρισης  Υ.Α.Ε

 

� Συνδυασµός διαφορετικών ειδών µυκήτων για αύξηση της αποτελεσµατικότητας 
δράσης των εξωκυτταρικών ενζύµων.

� Επαγωγή αυξηµένης παραγωγής ενζύµων µε βελτιστοποίηση των καλλιεργητικών 
συνθηκών.

� Ακινητοποίηση κυττάρων ή/και των ενζύµων τους � παραγωγή εµπορικών 
σκευασµάτων.

� ∆ιεξοδικότερη  ανάλυση και κατανόηση των µηχανισµών δράσης κάθε ενζύµου.

� Αναγνώριση και µελέτη των υπεύθυνων γονιδίων για την παραγωγή των ενζύµων. 

� Mεταχείριση λιόζουµου µε φυσικοχηµικές  ή βιολογικές µεθόδους, πριν ή µετά την 
χρησιµοποίηση  των µυκήτων λευκής σήψης.

� Χρήση οζονόλυσης, ενεργού άνθρακα σε συνδυασµό µε µικροοργανισµούς.

Χρησιµοποίηση των µυκήτων λευκής σήψης στην
αποτοξικοποίηση των Υ.Α.Ε.

 

 

 



 i

 


	Áöéåñþíåôáé
	ÐÑÏËÏÃÏÓ
	ÇñÜêëåéï, Ïêôþâñéïò 2001
	ÌÅËÇ ÔÑÉÌÅËÏÕÓ ÅÎÅÔÁÓÔÉÊÇÓ ÅÐÉÔÑÏÐÇÓ
	ÓôåöÜíïõ Åõñõðßäçò, ÊáèçãçôÞò  ÔìÞìáôïò  ×çìåßáò Ðáíåðéóôçìßïõ ÊñÞôçò, ÅñãáóôÞñéï ×çìéêþí Ðåñéâáëëïíôéêþí Äéåñãáóéþí.
	Ðáíüðïõëïò Íéêüëáïò, ÊáèçãçôÞò ÔìÞìáôïò  Âéïëïãßáò Ðáíåðéóôçìßïõ ÊñÞôçò, ÅñãáóôÞñéï Âéïôå÷íïëïãßáò Öõôþí.
	ÐÅÑÉËÇØÇ
	ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ
	1.1. Öõóéêï÷çìéêÜ ×áñáêôçñéóôéêÜ
	1.2. Ç âéïôïîéêüôçôá ôùí Õ.Á.Å.
	1.2.1. ÔïîéêÞ åðßäñáóç óå âáêôÞñéá êáé ìýêçôåò
	1.2.2. Ôïîéêüôçôá óå æùéêïýò ïñãáíéóìïýò
	1.2.3. Öõôïôïîéêüôçôá

	1.3. ÂéïëïãéêÝò ÌÝèïäïé Åðåîåñãáóßáò ôùí Õãñþí ÁðïâëÞôùí Åëáéïõñãåßùí
	1.3.1. ÄéÜèåóç ôùí Õ.Á.Å. óôï Ýäáöïò – ¢ñäåõóç ôùí êáëëéåñãåéþí
	1.3.2. Äéá÷åßñéóç-Åðåîåñãáóßá óå Ôå÷íçôïýò Õãñïâéüôïðïõò
	1.3.3. Ëßìíåò Åðåîåñãáóßáò
	1.3.4. Âéïëéðáóìáôïðïßçóç-ÊáôáëõôéêÞ êáé åíæõìáôéêÞ åðåîåñãáóßá-Èåñìüöéëç ÷þíåõóç (composting).
	1.3.5. ÐáñáãùãÞ ìïíïêõôôáñéêÞò ðñùôåÀíçò (åäþäéìç âéïìÜæá êáé æùïôñïöÞ)
	1.3.6. Áíáåñüâéá âéïëïãéêÞ åðåîåñãáóßá

	1.4. Öõóéêï÷çìéêÝò ÌÝèïäïé Åðåîåñãáóßáò ôùí Õãñþí ÁðïâëÞôùí Åëáéïõñãåßùí
	1.4.1. Öùôï÷çìéêÞ åîïõäåôÝñùóç ôçò ôïîéêüôçôáò - ÕãñÞ ïîåßäùóç
	1.4.2. Ðñïóñüöçóç ÷ñÞóéìùí ÷ñùóôéêþí óå åíåñãü Üíèñáêá - ÁíÜìéîç ìå ïñõêôü ìðåôïíßôç
	1.4.3. ÄéÞèçóç
	1.4.4. ÖõãïêÝíôñçóç
	1.4.5. Èñüìâùóç êáé êáèßæçóç
	1.4.6. Åðßðëåõóç
	1.4.7. ÅîáãùãÞ ìå äéáëýôç
	1.4.8. ÕðåñäéÞèçóç
	1.4.9. Áíôßóôñïöç üóìùóç
	1.4.10. Öõóéêï÷çìéêÞ åðåîåñãáóßá
	1.4.11. ÐáñáãùãÞ óôåñåþí êáõóßìùí
	1.4.12. ÈåñìéêÞ óõìðýêíùóç
	1.4.13. ÁðïôÝöñùóç

	ÂéâëéïãñáöéêÝò áíáöïñÝò
	
	
	ÊáñáôæÜò, Å.,  2001. Áîéïðïßçóç Õãñþí ÁðïâëÞôùí Åëáéïõñãåßùí, ÇñÜêëåéï.



	2.1. ÄïìÞ – Âéïóýíèåóç -Éäéüôçôåò
	2.2. Ëéãíßíç
	2.2.1. ÌÝôñçóç ôçò ëéãíéíüëõóçò
	2.2.2. ÌïñéáêÞ ãåíåôéêÞ áðïäüìçóç ôçò ëéãíßíçò

	2.3. ÖáéíïëéêÜ ÓõóôáôéêÜ óôá Åëáéüäåíäñá
	2.3.1. ÖáéíïëéêÜ óõóôáôéêÜ êáé ï ïéêï-öõóéïëïãéêüò ñüëïò ôïõò
	2.3.2. Óôïé÷åßá áíÜëõóçò öáéíïëéêþí óôá åëáéüäåíäñá
	2.3.2.1. Ðñïåôïéìáóßá äåéãìÜôùí ãéá áíÜëõóç
	2.3.2.2. ÖùôïìåôñéêÝò ìÝèïäïé
	2.3.3.3. ×ñùìáôïãñáöéêÝò ìÝèïäïé


	ÂéâëéïãñáöéêÝò áíáöïñÝò
	3.1. ÅéóáãùãÞ
	3.2. Óôïé÷åßá Âéïëïãßáò ÌõêÞôùí
	3.3. ÌåôáâïëéêÜ Âéï÷çìéêÜ ÌïíïðÜôéá êáé Ðáñáãüìåíá Ðñïúüíôá ìå Éäéáßôåñï ÅíäéáöÝñïí
	3.4. Âáóéäéïìýêçôåò
	3.4.1. Ïé ìýêçôåò ôïõ ãÝíïõò Pleurotus - ÔáîéíïìéêÞ èÝóç
	3.4.1.1. ÌïñöïëïãéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ ãÝíïõò Pleurotus
	3.4.1.2. Âéïëïãéêüò êýêëïò ôïõ ãÝíïõò Pleurotus
	3.4.1.3. Óôïé÷åßá ïéêïöõóéïëïãßáò


	3.5. Óôïé÷åßá ïéêïãÝíåéáò Ganodermataceae
	ÂéâëéïãñáöéêÝò áíáöïñÝò
	4.1. ÅéóáãùãÞ
	4.2. Ïîåéäùôéêïß Ìç÷áíéóìïß Ëéãíéíïëõôéêþí Åíæýìùí êáôÜ ôçí Áðïäüìçóç Ñõðáíôþí ôïõ ÐåñéâÜëëïíôïò
	4.2.1. ÃåíéêÜ
	4.2.2. Ïîåßäùóç ðåñéâáëëïíôéêþí ñõðáíôþí áðü õðåñïîåéäÜóåò (MnP êáé Lip)
	4.2.3. Ïîåßäùóç áñùìáôéêþí ñõðáíôþí áðü ëáêêÜóåò
	4.2.4. ÄïìéêÝò éäéüôçôåò ôùí õðåñïîåéäáóþí
	4.2.5. ¸íæõìá ðïõ ðáñÜãïõí õðåñïîåßäéï ôïõ õäñïãüíïõ (H2O2)
	4.2.6. Ïé Peroxyl-ñßæåò ùò äõíçôéêÜ áßôéá áðïäüìçóçò ôçò ëéãíßíçò
	4.2.7. Superoxide Dismutases
	4.2.8. ÄïìéêÝò éäéüôçôåò ëáêêáóþí

	4.3. ×ñÞóç ÌõêÞôùí ËåõêÞò ÓÞøçò óôçí Åðåîåñãáóßá Õ.Á.Å.
	4.3.1. ÃåíéêÜ
	4.3.2. ÐáñÜãïíôåò ðïõ åðéäñïýí óôçí áðïôïîéêïðïßçóç ôùí Õ.Á.Å. óå õãñÝò êáëëéÝñãåéåò âáóéäéïìõêÞôùí
	4.3.2.1. ¢æùôï
	4.3.2.2. ¢íèñáêáò – óõíõðüóôñùìá
	4.3.2.3. Ïîõãüíï
	4.3.2.4. ÁíÜäåõóç ôùí êáëëéåñãåéþí
	4.3.2.5. Ìéêñïóôïé÷åßá (é÷íïóôïé÷åßá)
	4.3.2.6. pH
	4.3.2.7. ¸íæõìá

	4.3.3. Áîéïëüãçóç ïñãáíéóìþí óôçí âéïáðïäüìçóç ïñãáíéêïý öïñôßïõ Õ.Á.Å.

	ÂéâëéïãñáöéêÝò áíáöïñÝò
	5.1. ÅéóáãùãÞ
	5.2. ÄïêéìÝò
	5.2.1. 1ç êýñéá äïêéìÞ
	5.2.2. ÄïêéìÞ áîéïëüãçóçò ìåèüäùí áðïóôåßñùóçò-ðáóôåñßùóçò-äéÞèçóçò ëéüæïõìùí óôçí áíÜðôõîç ôùí LGAM P63 êáé LGAM P69
	5.2.3. ÄïêéìÞ áîéïëüãçóçò ìåèüäùí áðïóôåßñùóçò-ðáóôåñßùóçò-äéÞèçóçò ëéüæïõìùí êáé áñáéþóåùí óôçí áíÜðôõîç ôïõ LGAM P69
	5.2.4. 2ç êýñéá äïêéìÞ

	5.3. ÌÝèïäïé
	5.3.1. ÌÝôñçóç pÇ êáé EC ìå çëåêôñï÷çìéêÞ ìÝèïäï
	5.3.2. ÏëéêÜ áéùñïýìåíá ÓôåñåÜ (TSS), îÞñáíóç óôïõò 103-105 ˚C
	5.3.2.1. Áñ÷Þ Ìåèüäïõ
	5.3.2.2. ÐåñéãñáöÞ äéáäéêáóßáò

	5.3.3. ÐôçôéêÜ áéùñïýìåíá óôåñåÜ, (VSS), ðýñùóç óôïõò 550 ˚C
	5.3.3.1. Áñ÷Þ Ìåèüäïõ
	5.3.3.2. ÐåñéãñáöÞ äéáäéêáóßáò

	5.3.4. ×çìéêÜ Áðáéôïýìåíï Ïîõãüíï (COD) - ÖáóìáôïìåôñéêÞ ÌÝèïäïò
	5.3.4.1. Áñ÷Þ Ìåèüäïõ
	5.3.4.2. ÐåñéãñáöÞ äéáäéêáóßáò
	5.3.4.3. Äçìéïõñãßá ðñüôõðçò êáìðýëçò áíáöïñÜò (ÄéÜãñáììá 5-1)

	5.3.5. Ðñïóäéïñéóìüò ôïõ ×ñþìáôïò ìå ôç ìÝèïäï ïðôéêÞò óõó÷Ýôéóçò (Pi-Co)
	5.3.5.1. Áñ÷Þ ìåèüäïõ
	5.3.5.2. Õðïëïãéóìüò

	5.3.6. Âéï÷çìéêÜ áðáéôïýìåíï ïîõãüíï ÂÏD5
	5.3.6.1. Áñ÷Þ Ìåèüäïõ

	5.3.7. ÏëéêÜ öáéíïëéêÜ
	5.3.7.1. Áñ÷Þ ìåèüäïõ
	5.3.7.2. Äéáäéêáóßá

	5.3.8. ÁíÜëõóç öáéíïëéêþí ìå õãñÞ ÷ñùìáôïãñáößá (HPLC)
	5.3.8.1. Ðñïåôïéìáóßá äåéãìÜôùí
	5.3.8.2. Äéáäéêáóßá

	5.3.9. ÌõêçëéáêÞ âéïìÜæá
	5.3.10. Äåßêôçò âëáóôéêüôçôáò
	5.3.11. Åíåñãüôçôá ëéãíéíïëõôéêþí åíæýìùí

	ÂéâëéïãñáöéêÝò áíáöïñÝò
	6.1. 1ç ÄïêéìÞ
	
	Pleurotus eryngii
	
	
	Pleurotus ostreatus





	6.2. 2ç ÄïêéìÞ
	ÂéâëéïãñáöéêÝò áíáöïñÝò

