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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

 Τα υγρά απόβλητα ελαιουργείων (ΥΑΕ) αποτελούν ένας σημαντικό ρυπογόνο 

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

λαδιού στον κόσμο. Στο παρελθόν έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες εξυγίανσης με 

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

περιορισμένες, ωστόσο έχουν δώσει καλά αποτελέσματα κυρίως στην μείωση των 

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

λόγω των φαινομένων της οξείδωσης και του πολυμερισμού, μετατρέπονται σε πολύ 

τοξικές ενώσεις για το περιβάλλον. 

 Στην παρούσα ερευνητική εργασία μελετήθηκε η ικανότητα 20 τυχαίων 

βακτηριακών στελεχών να μειώνουν τα φαινολικά και το ολικό οργανικών φορτίο 

των υγρών αποβλήτων ελαιουργείων. Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά 

δεδομένου ότι, όλα τα βακτηριακά στελέχη που μελετήθηκαν αναπτύσσονταν με 

μεγάλη ευκολία στα υγρά απόβλητα και κάποια από αυτά κατάφεραν να μειώσουν σε 

μεγάλο ποσοστό το ολικό οργανικό φορτίο, που μπορεί να φτάσει και σε ποσοστό 

69% μέσα σε 24ώρες.  

Ένα από τα στελέχη που μελετήθηκαν και βρέθηκε ότι μειώνουν τα 

φαινολικά, παρουσίασε την ικανότητα να αποχρωματίσει μείγμα φαινολικών 

ενώσεων το οποίο υπό φυσιολογικές συνθήκες μαυρίζει μέσα σε 24 ώρες. Κάποια 

άλλα στελέχη αν και δεν προκαλούσαν αποχρωματισμό είχαν την ικανότητα να 

παράγουν σε μεγάλο ποσοστό την σημαντική για τις αντιοξειδωτικές της ικανότητες, 

φαινολική ένωση, υδροξυτυροσόλη. 

 

 

Λέξεις κλειδιά : Υγρά απόβλητα ελαιουργείων, βιοδιάσπαση, φαινόλες, βανιλικό 

οξύ, καφεϊκό οξύ, τυροσόλη, π-κουμαρικό οξύ, συρινγκικό οξύ, φερουλικό οξύ, 

υδροξυτυροσόλη 



 
 

 

ABSTRACT 

 

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

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

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

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

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

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

very toxic chemical compounds for the environment. 

 Within this present thesis, the ability of 20 random bacterial strains to decrease 

phenolics and total organic load of OMWW is examined. Results were very 

encouraging, considering that the bacterial strains studied, grew with ease in OMWW 

and some, managed to significantly decrease the total organic load, in some cases as 

much as 69% in 24 hours.  

One of the strains studied and found to decrease phenolics, displayed the 

ability to decolorize a phenolic compounds mixture, which under normal 

circumstances, turns black within 24 hours. Some other strains even though did not 

decolorize the mixture, had the ability to produce significant amounts hydroxytyrosol, 

an important antioxidant phenolic compound. 

 

 

 

Keywords: Olive mill wastewater, biodegradation, phenols, vanillic acid, caffeic 

acid, tyrosol, syringic acid,  p-coumaric acid, ferulic acid,  hydroxytyrosol
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1. Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων 

ελαιουργείων (λιόζουμο, κατσίγαρος, απόνερα) 
 

Η ελιά αποτελεί την σπουδαιότερη δενδρώδη καλλιέργεια στις χώρες της Μεσογείου, 

όπου είναι συγκεντρωμένο το 98% των ελαιόδενδρων της γης από τα οποία παράγεται το 

97% της ολικής παραγωγής ελαιολάδου στον κόσμο (Sayadi et al 2000). Η Ελλάδα είναι η 

τρίτη ελαιοπαραγωγός χώρα στον κόσμο, μετά την Ισπανία και την Ιταλία (Εικόνα 1.1). 

Παράγονται γύρω στους 350,000 τόνους ελαιόλαδο τον χρόνο από περισσότερα από 130 

εκατομμύρια δένδρα, ενώ παράγονται ταυτόχρονα 1,5 εκατ. τόνοι υγρών αποβλήτων από τα 

ελαιοτριβεία. Το υπόλοιπο της παραγωγής προέρχεται από την Πορτογαλία, Γαλλία, Βόρεια 

Αφρική, Τουρκία, Μέση Ανατολή, Αργεντινή, Η.Π.Α., Μεξικό και Αυστραλία (IOOC 

2000). 
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 Εικόνα 1.1: Ποσοστά παραγωγής ελαιολάδου ανά χώρα. (A. Ramos-Cormenzana, et al., 1995) 

 
Στο παρελθόν η επεξεργασία του ελαιολάδου γινόταν κυρίως από πιεστικά 

ελαιοτριβεία, τα οποία βασιζόταν στη μηχανική έκθλιψη του ελαιοκάρπου ακολουθούμενης 

από εκχύλιση υπό πίεση. Η εντατικοποίηση της παραγωγής οδήγησε στην εγκατάλειψη 

αυτής της παραδοσιακής μεθόδου και στην εγκατάσταση περισσότερο αποδοτικών και 

μεγαλύτερης δυναμικότητας φυγοκεντρικών ελαιοτριβείων. Σήμερα, υπάρχουν δύο βασικές 

τεχνολογίες εξαγωγής ελαιολάδου, οι οποίες εφαρμόζουν μηχανική έκθλιψη –
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ομογενοποίηση- που ακολουθείται από φυγοκεντρικό διαχωρισμό παραλαβής «δύο 

φάσεων» ή «τριών φάσεων» (Oιχαλιώτης και Zερβάκης 1999). Από τα ελαιουργεία τριών 

φάσεων παράγονται τεράστιες ποσότητες υγρών αποβλήτων (YAE), λιόζουμα, 

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. Τα 

λιόζουμα αποτελούν το 50% του ολικού προϊόντος κατά την παραγωγή του ελαιολάδου. 

Ενώ το ελαιόλαδο και το στερεό υπόλειμμα (ελαιοπυρήνα) αντιπροσωπεύουν το 20% και 

30% αντίστοιχα στην ολική παραγωγή (Sayadi et al 2000).  
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Εικόνα 1.2.: Παραγόμενα προϊόντα κατά την διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου. (A. Ramos-
Cormenzana, et al., 1995) 

 

Μόνο στην περιοχή της Μεσογείου τα ΥΑΕ ξεπερνούν τα 10 Mm³/ετησίως μέσα σε 

μια περίοδο 2-4 μηνών (Νοέμβριος-Φεβρουάριος). Έτσι δημιουργείται ένα μείζον 

περιβαλλοντικό πρόβλημα, το οποίο θα μπορούσε να συγκριθεί με τη ρυπαντική δράση των 

αποβλήτων που προκύπτουν από έναν πληθυσμό 20 εκατ. ανθρώπων. Σε αντίθεση με τα 

επικρατέστερα φυγοκεντρικά συστήματα τριών-φάσεων, τα φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία δύο 

φάσεων παράγουν πολύ μικρές ποσότητες υγρών αποβλήτων. Αντιθέτως όμως, παράγουν 

μεγάλες ποσότητες μιας παχύρρευστης πούλπας (ελαιοπυρηνόλυμα), το οποίο παραμένει 

ανεκμετάλλευτο εξαιτίας των φυσικοχημικών και βιοτοξικών του ιδιοτήτων. 

Στην διεθνή βιβλιογραφία συναντώνται διάφοροι όροι που αποδίδονται στο λιόζουμο 

όπως olive presssolive-mill wastewater, wasterwater from olive oil, oil emulsion, wastewater, 

wastewater from olive processing, olive vegetation water. 
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Τα λιόζουμα είναι υγρά σκούρου χρώματος (με διάφορες αποχρώσεις από κίτρινο-

πράσινο έως κόκκινο σκοτεινό ή καφέ-μαύρο) που οφείλεται στην αυτοοξείδωση των 

φαινολικών ενώσεων. Είναι θολά και έχουν χαρακτηριστική οσμή, όξινο pH (4.5-5.5), 

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

ρυθμιστική ικανότητα, επιφανειακή τάση και είναι πλούσια σε οργανικά και ανόργανα 

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

1,081 gr/cm3. Επιπρόσθετα, περιέχουν μεγάλες ποσότητες διαλυμένων στερεών και υψηλές 

συγκεντρώσεις πολυαρωματικών συστατικών, τα οποία θεωρούνται κυρίως υπεύθυνα 

(πιθανώς μαζί με λιπαρά οξέα και πτητικά οξέα) για την υψηλή φυτοτοξικότητά τους και τις 

ισχυρές αντιμικροβιακές τους ιδιότητες (Martinez et al. 1986, Pérez et al. 1986, Capasso et 

al. 1995, Paixao et al. 1999). Περιέχουν επίσης αδιάλυτα οργανικά σωματίδια υπό μορφή 

αιωρήματος καθώς και σταγονίδια ελαίου που τους προσδίδουν την μορφή γαλακτώματος.  

 

Εικόνα 1.3: Υγρά απόβλητα ελαιουργείου κατά την στιγμή παραγωγής τους. 

 

 

Τα κυριότερα συστατικά του κατσίγαρου δίδονται στον Πίνακα 1.1. Πρέπει να 

σημειωθεί 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, και το χρονικό διάστημα από την συλλογή του 

ελαιοκάρπου μέχρι την στιγμή της έκθλιψής του για την παραγωγή του ελαιόλαδου (Mendia 

et al., 1986). 
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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,  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: Καφεϊκό οξύ, Κινναμικό οξύ, Κουμαρικό οξύ, Βανιλικό οξύ, 

Πρωτοκατεχικό οξύ, Βερατρικό οξύ, p- Υδροξυβενζοικό οξύ, Τυροσόλη, 
Υδρόξυτυροσόλη, 2,6- διυδροξυβενζοικό οξύ,Συρινγγικό οξύ,  
Φλαβονοειδή: Απεγινίνη, Λουτεολίνη, Κερκετίνη,Ρουτίνη.  
Ανθοκυάνες: Κυανιδίνη, Παιονιδίνη, Δελφινιδίνη, 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 άποψη, μέρος του οργανικού κλάσματος 

καταλαμβάνουν τα σάκχαρα.  

Από ερευνητικές εργασίες του Ινστιτούτου Λιπαρών και Παραγώγων της Σεβίλλης 

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 
Χημικά απαιτούμενο Ο2 (COD)  195 - 108,6 40-220 121,8 
Βιοχημικά απαιτούμενο Ο2 (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 
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Όπως φαίνεται στον πίνακα αν και οι πολυφαινόλες 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 (Hamdi M. et, al. 1992). Τα 

περισσότερα από τα φαινολικά συστατικά που έχουν ανιχνευθεί στον κατσίγαρο, 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. 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). 

Οι φυσικές ιδιότητες των ΥΑΕ παρουσιάζουν ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον διότι : 

α) Προσδίδουν στα απόβλητα τοξικές ιδιότητες έναντι φυτών καθώς και έναντι πολλών 

ευαίσθητων υδρόβιων ζωικών ειδών. 

β) Περιορίζουν το φάσμα και τη δράση των μικροοργανισμών εκείνων που θα μπορούσαν 

να εγκατασταθούν και να αποδομήσουν τα υπόλοιπα συστατικά των Υ.Α.Ε. 

γ) Βιοαποδομούνται με βραδύ σχετικά ρυθμό από εξειδικευμένες και σχετικά ολιγάριθμες, 

ομάδες μικροοργανισμών, συνεπώς παρουσιάζουν εμμονή στο περιβάλλον.  

Πίνακας 1.3: Χαρακτηριστικά Φαινολικά του λιόζουμου. 

Φαινολικά Παράγωγα 

R 4
R 3

R 2
R 1

 
R1 R2 R3 R4 R5 Όνομα 
-OH -OH -Η -CH=CHCOOH -Η Καφεϊκό οξύ 
-ΟΗ -ΟCH3 -H -CH=CHCOOH -H Φερουλικό οξύ 
-OΗ -Η -H -CH=CHCOOH -H p-Κουμαρικό 
-Η -OH -Η -CH2CH2ΟH -H Τυροσόλη 
-OH -OH -Η -CH2CH2OH -H Υδρόξυτυροσολη 
-ΟΗ -ΟΗ -Η -CH2COOH -Η Ομοπρωτοκατεχικό οξύ 
-OH -OH -Η -COOH -H Πρωτοκατεχικό οξύ 
-OH -OCH3 -Η -COOH -Η Βανιλικό οξύ 
-OH -OH -Η -COOH -H Βανιλίνη 
-ΟCH3 -OH -ΟCH3 -H -COOH Συρινγγικό οξύ 
 

Φλαβονοειδή Παράγωγα R1 R2 Όνομα  
- Η - Η Απεγινίνη 
- Η -OH Λουτεολίνη 
-OH -OH Κερσετίνη 
- Ο-GI-Rh -OH Ρουτίνη 

 

O

OOH

OH

R1

R2
OH

 Gl = Γλυκόζη, Rh = Ραμνόζη 
(Sanjust et al., 1991; Montedoro et al., 1992; Petroni et al., 1995). 
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Tα Υ.Α.Ε. χαρακτηρίζονται ως βιομηχανικά απόβλητα και μπορούν να προκαλέσουν σε 

υδάτινα και χερσαία οικοσυστήματα εκτεταμένη μόλυνση με σημαντικά περιβαλλοντικά 

επακόλουθα. Αν και υψηλού περιβαλλοντικού κινδύνου, τα Υ.Α.Ε. δεν περιέχουν όπως 

άλλοι τύποι βιομηχανικών αποβλήτων, βαρέα μέταλλα, αμίαντο, ή μη βιοαποδομήσιμες 

συνθετικές οργανικές ενώσεις. Στον Πίνακα 1.4, συνοψίζονται οι αρνητικές επιδράσεις του 

λιόζουμου στο περιβάλλον σε συσχετισμό με τα κύρια χαρακτηριστικά του.  

Πίνακας 1.4: Επιπτώσεις των Υ.Α.Ε. στο Περιβάλλον. 

Χαρακτηριστικά των Υ.Α.Ε. Αρνητικές επιπτώσεις 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, φαινόμενο ευτροφισμού 
5. Χαμηλό pH, υψηλή ηλεκτρική 
αγωγιμότητα  (EC) 

• Διάβρωση των εδαφών και διείσδυση του σε υπόγειους υδροφορείς 
• Ακατάλληλο για άρδευση των περισσοτέρων καλλιεργειών 

 

1.2. Η βιοτοξικότητα των Υ.Α.Ε. 

Το λιόζουμο είναι ένα υδατικό φυτικό εκχύλισμα υψηλού οργανικού φορτίου και η 

ανεξέλεγκτη 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.  

1.2.1. Τοξική επίδραση σε βακτήρια και μύκητες 

Η αρχική ανίχνευση ουσίας φαινολικής προέλευσης, έγινε σε πράσινες ελιές. Η 

κατασταλτική δράση του λιόζουμου έναντι των βακτηρίων και των μυκήτων, κυρίως 

οφείλεται στις υψηλού μοριακού βάρους πολυφαινόλες (>60kDa) (Sayadi, et, al. 2000). 

Ωστόσο η επίδραση του λιόζουμου ή κάποιων συστατικών του δεν είναι πάντα 

κατασταλτική στη δράση ενός μεγάλου μέρους βακτηρίων και μυκήτων. 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 

αξιοποιώντας τα συστατικά του λιόζουμου. 
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Οι Μπαλής et al., (1995) αναφέρουν σε διαφορετικές δημοσιεύσεις στην επίδραση του 

λιόζουμου 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 φαινολικά παράγωγα. Όπως 

αναφέρεται σε σχετική βιβλιογραφία πολλά στελέχη μικροοργανισμών (μύκητες λευκής 

σήψης, βακτήρια) ευνοούνται και αναπτύσσονται στα λιόζουμα ενώ έχουν την ικανότητα να 

αποδομούν φαινολικές ή παράγωγες ενώσεις, οι οποίες είναι τοξικές για άλλους 

μικροοργανισμούς αλλά και ανώτερους οργανισμούς.  

Σύμφωνα με τον Sayadi et. al (2000) οι φαινολικές ενώσεις μικρού μοριακού βάρους 

(<8 kDa) διασπόνται εύκολα τόσο από βακτήρια όσο και από μύκητες και βιομετατρέπονται 

σε ποσοστό που ξεπερνά το 90%. Επιπλέον παρατηρείται και αποχρωματισμός και στις δύο 

περιπτώσεις. Όσο όμως αυξάνεται το μοριακό βάρος των πολυφαινολών ,(> 8 kDa ή/και > 

60 kDa) τα βακτήρια τις διασπούν ελάχιστα ακόμα και μετά από 7 ημέρες επώασης και η 

απόδοση πέφτει κάτω από 40%. Αντίθετα, μύκητες όπως ο Phanerochatea chrysosporium 

επιτυγχάνει την βιοδιάσπαση των πολυφαινολών μετά όμως από μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Σε άλλες περιπτώσεις οι πολυφαινόλες μεγάλου μοριακού βάρους δρουν αρνητικά στο 

βιοδιασπαστικό σύστημα του μύκητα αναστέλλοντας την δράση του διασπαστικού ενζύμου 

(λιγνιτική περοξειδάση) LiP κατά 80%. Αντίθετα, σύμφωνα με τον Lamia, et. al 2003, 

υπάρχουν μύκητες όπως ο L. plantarum που όταν αναπτύσσεται στο λιόζουμο προκαλεί 

αποπολυμερισμό των πολυφαινολών και εμποδίζει τον πολυμερισμό των φαινολικών 

ενώσεων μικρού μοριακού βάρους..  

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 εμβολίασαν με αυτά λιόζουμο, 

παρατήρησαν το ίδιο φαινόμενο, δηλαδή την αύξηση της αζωτοδεσμευτικής 

δραστηριότητας. 

Σε πειράματα διάθεσης κατσίγαρου 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 βακτηρίων, ενώ ευαίσθητα 

αναδείχτηκαν τα στελέχη των βάκιλων (Bacillus spp., σπορογόνα, gram θετικά) στη 

ρύπανση. Επιπλέον στο ρυπασμένο με λιόζουμο έδαφος εντοπίστηκαν στελέχη των 

βακτηρίων του γένους Pseudomonas και της ομάδας Enterobacteria, τα οποία απουσίαζαν 
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στο μη ρυπασμένο έδαφος. Από τους συγγραφείς του παραπάνω άρθρου θεωρήθηκε ότι τα 

βακτήρια που είναι υπεύθυνα για την αποδόμηση των υγρών αποβλήτων ελαιουργείων 

(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 του γένους 

Pseudomonas και της ομάδας 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. Τοξική επίδραση στους ζωικούς οργανισμούς 

Η τοξική επίδραση του λιόζουμου 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). Έχει αναφερθεί 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. (Βορεάδου 1994) 

Ο Σαββίδης (1994) στην προσπάθειά του να εξηγήσει ένα φαινόμενο μαζικού θανάτου 

ψαριών που σημειώθηκε σε μια ιχθυοκαλλιεργητική μονάδα στον Αμβρακικό κόλπο το 

απέδωσε στην ρύπανση από λιόζουμα που συνέπεσε στην ίδια περίοδο. Τέλος πολλά 

πρωτόζωα έχουν χρησιμοποιηθεί και από άλλους ερευνητές ως βιοδείκτες της πορείας του 

φυσικού αυτοκαθαρισμού των υδάτινων αποδεκτών.  

1.2.3. Φυτοτοξικότητα  

Παρατηρήθηκε ότι ο κατσίγαρος έχει και φυτοτοξικές ιδιότητες, προκαλώντας 

ανάσχεση της φύτρωσης των σπόρων των φυτών και ζημιά στα νεαρά σπορόφυτα 

νεκρώνοντάς τα ή επιδρώντας αρνητικά στη φυσιολογία τους. Ορισμένα συστατικά του 

λιόζουμου 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 η άρδευση με λιόζουμα έχει αρνητικές επιδράσεις στα φυτά λόγω της υψηλής 

συγκέντρωσης των λιόζουμων σε άλατα, του όξινου pH και τις ανταγωνιστικές επιδράσεις 

ορισμένων ανόργανων αλάτων ή την τοξικότητα ορισμένων ιόντων που περιέχουν. 

Αντίθετα οι Bonari et al., (1993) και οι Μπαλής κ.ά. (1994) αναφέρουν ότι η 

φυτοτοξικότητα του εδάφους που έχει δεχτή λιόζουμα μειώνεται με τον χρόνο και τελικά 

εξαλείφεται σε λίγες μέρες έως λίγες εβδομάδες, ανάλογα με την ποσότητα της δόσης και 
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την ιστορία χειρισμού του εδάφους με λιόζουμα. Δηλώνουν ότι η εφαρμογή λιόζουμων στο 

έδαφος μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις στην γονιμότητα του εδάφους. Η κοινή διαπίστωση 

πολλών ερευνητών  που έχουν μελετήσει την επίδραση των λιόζουμων στην φυτρωτική 

ικανότητα και τα βλαστικά χαρακτηριστικά διάφορων φυτικών ειδών, είναι ότι τα φρέσκα 

λιόζουμα έχουν υψηλή φυτοτοξικότητα, ακόμα και αν έχουν αραιωθεί, αλλά με την διάθεση 

στο έδαφος, όπου συμβαίνει μεταβολή της δομής τους, αυτή μειώνεται με τον χρόνο και 

τελικά μπορεί να έχει ωφέλιμες ιδιότητες στην φυτρωτική ικανότητα και στα βλαστικά 

χαρακτηριστικά των φυτικών ειδών (Οιχαλιώτης και Ζερβάκης, 1999; 2001).  

Από τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι απαιτείται η οργάνωση του ρυθμού 

εφαρμογής και των ζωνών εφαρμογής, ώστε να αποφευχθούν προσωρινές φυτοτοξικές και 

αντιμικροβιακές επιδράσεις. Η προεπεξεργασία για τη μείωση του οργανικού φορτίου με 

την καθίζηση των στερεών ή με τη βιολογική επεξεργασία μπορεί να είναι ευεργετική. 

 

 

1.3. Αποχρωματισμός των Υγρών Αποβλήτων Ελαιουργείων 
 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό του κατσίγαρου είναι η τάση του να σκουραίνει με 

το πέρασμα του χρόνου. Αυτό οφείλεται σε αντιδράσεις οξείδωσης και 

πολυμερισμού φαινολικών ενώσεων κυρίως μικρού μοριακού βάρους που 

προέρχονται από την διάσπαση της λιγνίνης (Perez et. al., 1987), καθώς και σε 

διεργασίες που αρχίζουν την στιγμή της σύνθλιψης του ελαιοκάρπου. Η ελεύθερη 

ρίψη του κατσίγαρου στο υδάτινο και χερσαίο περιβάλλον προκαλεί εκτός της 

δυσάρεστης οσμής και την αισθητική υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.  

Ειδικότερα στο υδάτινο περιβάλλον προκαλείται θόλωση των υδάτων με 

αποτέλεσμα να μειώνεται η διαπερατότητα τους από την ηλιακή ακτινοβολία 

μειώνοντας την παραγωγή οξυγόνου από τα υδρόβια φυτά. Αρνητικά επιδρούν 

επίσης πολλά συστατικά των λιόζουμων (πολυφαινόλες, λίπη, κτλ.) που έχουν 

φυτοτοξικές ιδιότητες. Επιπλέον η ελαιώδης σύσταση του λιόζουμου λόγω της 

παρουσίας πολλών λιπαρών ενώσεων παρεμποδίζει την ανταλλαγή οξυγόνου με την 

ατμόσφαιρα. Σε αυτές τις ανοξικές συνθήκες παρατηρείται μείωση των θαλάσσιων 

οργανισμών οι οποίοι είτε μεταναστεύουν είτε πεθαίνουν. Στην εικ. 1.4 παρατηρείται 

το μαύρισμα των υδάτων σε ρυάκι μετά την ρίψη λιόζουμων. 
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Εικόνα 1.4 

 Στις διάφορες προσπάθειες που γίνονται ώστε να μειωθεί το οργανικό φορτίο 

των λιόζουμων καθώς επίσης και της αδρανοποίησης των τοξικών ουσιών, έχει 

προστεθεί και η αναζήτηση τρόπων ώστε να μειωθεί το χρώμα του κατσίγαρου. Ο 

αποχρωματισμός των υγρών αποβλήτων των ελαιουργείων είναι αντικείμενο έρευνας 

από την στιγμή του το χρώμα μπορεί να αποτελέσει δείκτη απορρύπανσης (Sayadi 

and Ellouz, 1992). Το χρώμα των λιόζουμων δεν μπορεί να μειωθεί με τους 

παραδοσιακούς μεθόδους των βιολογικών καθαρισμών όπως λίμνες αερισμού και 

αναερόβια διάσπαση οι οποίες, ωστόσο, μειώνουν το οργανικό φορτίο. Οι 

προσπάθειες αποχρωματισμού που γίνονται στις μέρες μας σχετίζονται με την 

προσθήκη χημικών ενώσεων (οξείδιο του ασβεστίου (CaO) και υπεροξείδιο του 

υδρογόνου(H2O2) ή με την χρήση μικροοργανισμών που έχουν την ικανότητα να 

αναπτύσσονται στον κατσίγαρο και να τον αποχρωματίζουν. Από βιολογικής 

άποψης, σύμφωνα με τους Flouri et. al., (1996), κάποια στελέχη μυκήτων του γένους 

Pleurotus, έχουν την ικανότητα μεγαλώνοντας σε λιόζουμο να το αποχρωματίζουν σε 

μεγάλο ποσοστό μετά από περίπου 17 ημέρες επώασης.  

 Οι Hamid et al. (1991), έδειξαν ότι το χρώμα του υγρών απόνερων των 

ελαιοτριβείων μειώνεται αισθητά μετά την επώαση με τα στελέχη μυκήτων του 

γένους Geotrichum, Aspergillus και Candida tropicalis. Αυτό πιθανότατα οφείλεται 

στην διάσπαση και/ή προσρόφηση ορισμένων φαινολικών ενώσεων στο μικκύλιο. 

Πιο συγκεκριμένα, οι μεγάλου μοριακού βάρους πολυφαινόλες προσροφόνται ισχυρά 

στα μικκύλια με δεσμούς υδρογόνου μεταξύ των πολυφαινολών και των πρωτεϊνών 

στην επιφάνεια στων μικκυλίων ή μέσω συσσωμάτωσης (Sayadi et al., 2000). 

Ωστόσο η προσρόφηση των πολυφαινολών στα εξωκυτταρικά ένζυμα φαίνεται να 

λειτουργεί ως περιοριστικός παράγοντας για την βιοαποδόμηση τους.  

Σύμφωνα με τους Sayadi, και Ellouz (1992), ο αποχρωματισμός του λιόζουμου 

συνδέεται με τον αποπολυμερισμό αρωματικών ενώσεων υψηλού μοριακού βάρους 

συνδυασμένη με την διάσπαση ενός μεγάλου μέρους μονοαρωματικών ενώσεων. 
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Αρχικά πίστευαν ότι ο αποχρωματισμός του λιόζουμου από τον μύκητα 

P.chrysosporium οφειλόταν στο ενζυμικό σύστημα της διάσπασης της λιγνίνης. Αυτό 

το συμπέρασμα ήταν έμμεσο και βασιζόταν στην χρήση διαφόρων φυσιολογικών 

παραγόντων οι οποίοι είναι γνωστό ότι αυξάνουν ή καταστέλλουν την διάσπαση της 

λιγνίνης (πχ. υψηλές συγκεντρώσεις αζώτου και άνθρακα). (Faison et al., 1985, Kirk 

et al., 1987). Το 1993 οι ίδιοι ερευνητές απέδειξαν ότι στελέχη που παράγουν χαμηλά 

επίπεδα του ενζύμου περοξειδάση της λιγνίνης (LiP), δεν αποχρωματίζουν 

σημαντικά τα λιόζουμα, σε αντίθεση με στελέχη που παράγουν υψηλά επίπεδα του 

ενζύμου και αποχρωματίζουν γρηγορότερα τα λιόζουμα. Τέλος το 1995 η ίδια 

ερευνητική ομάδα επιβεβαίωσε αυτά τα αποτελέσματα και επιπλέον τα επέκτεινε 

συμπεριλαμβάνοντας την σχετική συνεισφορά της LiP και της περοξειδάσης του 

Μαγγανίου (MnP) στον αποχρωματισμό του κατσίγαρου. Η δραστικότητα των 

ενζύμων στον αποχρωματισμό επηρεάζεται από την συγκέντρωση του Μn (II). Με 

χαμηλές συγκεντρώσεις του Μn (II), η δραστικότητα της ΜnP μειώνεται ενώ 

εμφανίζονται υψηλά επίπεδα LiP που συνεπάγονται αποχρωματισμό έως και 70%. 

Αντίθετα όταν η συγκέντρωση του Μn (II) είναι υψηλή, εμφανίζονται χαμηλά 

επίπεδα δραστικότητας του ενζύμου LiP και ο αποχρωματισμός φτάνει μέχρι 25%. 

Σύμφωνα με τους Lamia et al. (2003), το βακτήριο Lactobacilus plantarum 

όταν αναπτύσσεται σε αραιωμένο (1:10) λιόζουμο προκαλεί τον αποπολυμερισμό 

των φαινολικών ενώσεων υψηλού μοριακού βάρους, με συνεπαγόμενο 

αποχρωματισμό του φρέσκου λιόζουμου και σημαντική μείωση των ολικών 

φαινολικών. Το συγκεκριμένο στέλεχος σε αυτή την αραίωση μειώνει κατά 58% το 

χρώμα και κατά 46% τις φαινολικές ενώσεις. 

1.4. Επεξεργασία των Υγρών Αποβλήτων Ελαιουργείων (ΥΑΕ) 

1.4.1. Βιολογικές Μέθοδοι  

1.4.1.1. Αρδευση των καλλιεργειών- Διάθεση των Υ.Α.Ε. στο έδαφος  

Τα YAE παρουσιάζουν υψηλές τιμές για τις περισσότερες παραμέτρους ρύπανσης 

(π.χ. BOD: 40,000-80,000 mg/L; COD: 50,000-150,000 mg/L; LD50 τοξικότητα για ψάρια: 

8.7%), και η απευθείας διάθεσή τους σε φυσικούς αποδέκτες δεν επιτρέπεται. Όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω η ανακύκλωση των YAE σε γεωργικά εδάφη λόγω της φυτικής 

τους προέλευσης είναι μια περιβαλλοντικά εύλογη και οικονομικώς πραγματοποιήσιμη 
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λύση. Επομένως, η εφαρμογή των YAE σε εδαφικούς αποδέκτες μπορεί να αποτελεί την 

λύση για μια ολοκληρωμένη διαδικασία ανακύκλωσης, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις 

φυσικές ιδιότητες και την μακροπρόθεσμη γονιμότητα (κυρίως περιεχόμενο σε  Κ, Ρ και 

οργανική ουσία) των αγροτικών εδαφών (Levi-Minzi et al. 1992, Tomati and Galli 1992, 

Mellouli et al. 1998, Ehaliotis et al. 2000) ακόμη και όταν εφαρμόζονται μεγάλες ποσότητες 

σε ελαιώνες και άλλες καλλιέργειες για συνεχή έτη (Proietti 1988, Cabrera et al. 1996, De 

Monpezat and Denis 1999, Di Giovacchino et al. 2002). 

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 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, Di 

Giovacchino et al., 1988; Catalano 1989; Balis, 1989; Bonari, 1990; Bonari & Ceccarini, 

1991; Saviozzi et al., 1990), έδειξαν τα θετικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την 

λιπαντική δράση των υγρών αποβλήτων σε διάφορα είδη φυτών σε αγρούς. Ως εκ τούτου, το 

έδαφος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διάθεση του λιόζουμου χάρη στην ικανότητα του 

να λειτουργεί ως ένα βιολογικά ενεργό φίλτρο, κάνοντας εφικτή την ανακύκλωση 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 στο 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, 1979; Briccoli-

Bati & Lombardo, 1990; Cabrera et al., 1997). Από μελέτες των Βοnari et al. (1993) 

παρατηρήθηκε ότι η εμφάνιση φαινομένων φυτοτοξικότητας από την άρδευση με λιόζουμα 

και ο βαθμός εκδήλωσης τέτοιων δυσμενών επιδράσεων εξαρτάται: i) από την δόση 

εφαρμογής τους στο έδαφος και ii) από τον χρόνο μεταξύ της εφαρμογής του αποβλήτου και 

της σποράς. 

Έτσι οι Fiestas Ros de Ursinos (1986b); Tomati & Galli (1992) και Cegarra et al. 

(1997) καταλήγουν τις εξής γενικές προτάσεις για την διάθεση λιόζουμων σε 
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καλλιεργούμενες εκτάσεις:  

 Τα λιόζουμα θα πρέπει να διατίθενται σε συγκεκριμένη απόσταση από τα δένδρα. 

 Οι δόσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 30 m³ h-1 (όταν τα λιόζουμα προέρχονται 

από κλασσικά ελαιουργεία) και 100 m³ h-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). 

Οι δόσεις των περίπου 80 m³ h-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 3.730-10.000 m³ h-1 και 

επομένως διασφαλίζουν την προστασία των υπόγειων υδροφόρων στρωμάτων, τη 

διατήρηση της ικανότητας ανταλλαγής κατιόντων (CEC), την διατήρηση της μειωμένης 

αλατότητας και του 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. Επιπρόσθετα 

τονίζουν ότι τα λιόζουμα συμβάλουν επίσης στην αύξηση της επισχετικής ικανότητας του 

εδάφους έναντι παθογόνων μυκήτων του ριζικού συστήματος των φυτών. 

1.4.1.2. Επεξεργασία σε Τεχνητούς Υγροβιότοπους 

Οι τεχνητοί υγροβιότοποι τροφοδοτούνταν ομοιόμορφα με λιόζουμα αραιωμένα με 

καθαρό νερό άρδευσης και εναλλακτικά με αστικά λύματα, τα οποία είχαν υποστεί μόνο 

πρωτοβάθμια καθίζηση σε φρεάτια. Τα ίδια τα φυτά συμβιώνουν με τα βακτήρια της 

ριζόσφαιρας και επιπλέον αφομοιώνουν 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. Όμως 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 
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καλή.  

1.4.1.3. 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).  

1.4.1.4. Βιολιπασματοποίηση-Καταλυτική και ενζυματική επεξεργασία-Θερμόφιλη 

χώνευση (composting). 

Ο Μπαλής et al. (1996), εφάρμοσαν μια μέθοδο με την οποία τα λιόζουμα 

μετατρέπονται σε οργανικό λίπασμα (βιολίπασμα) και απαλλάσσονται από την 

φυτοτοξικότητα. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται λιπασματοποίηση υγρής φάσης και το τελικό 

προϊόν προσφέρεται για απ’ ευθείας εφαρμογή ως οργανικό λίπασμα. Η μέθοδος αυτή, 

συνίσταται στον εμβολιασμό των λιόζουμων με αζωτοδεσμευτικά βακτήρια, 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 ε) ανακυκλώνονται τα θρεπτικά 

στοιχεία που περιέχονται στα λιόζουμα. 

Η διαδικασία περιλαμβάνει δύο βασικά στάδια (φάσεις). Στην πρώτη φάση γίνεται 

προεπεξεργασία των λιόζουμων με Ca(OH)2 για 6-20 ώρες. Στην δεύτερη φάση τα λιόζουμα 
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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 προκύπτει είναι κίτρινου χρώματος, παχύρρευστο και κολλώδες 

και οφείλεται 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 & Διαμαντόπουλος (1991) αναφέρουν μια άλλη 

μέθοδο λιπασματοποίησης υγρής φάσεως των λιόζουμων παρόμοια με την προηγούμενη. 

Και αυτή η μέθοδος περιλαμβάνει 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. 

Τέλος σημαντικό ρόλο παίζει και η συγκομποστοποίηση λιόζουμων με γεωργικά 

στερεά (λιγνοκυτταρινικά) υπολείμματα όπως εκχυλισμένος ελαιοπυρήνας (πυρηνόξυλο), 

φύλλα - κλαδιά ελιάς, υπολείμματα βαμβακιού, άχυρα σιταριού, άχυρα καλαμποκιού, 

δασικά υπολείμματα. (Vlyssides et al., 1996; Παρλαβάντζα κ.ά., 1994; Μπαλής κ.ά., 1991; 

Tomati et al., 1995, Bernal et al., 1998; Negro and Solano, 1996.). 

1.4.1.5. Παραγωγή εδώδιμης βιομάζας και ζωοτροφών 

Η μέθοδος 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, που καταλήγουν στην 

παραγωγή βρώσιμης μικροβιακής πρωτεΐνης (Fiestas Ros de Ursinos 1986). Ωστόσο, όπως 

επισημαίνεται από τους Μπαλής, et al. (1983), οι χρωστικές των αποβλήτων δεν διασπώνται 

με αυτήν τη μέθοδο. 

Η διατροφική αξία της φυτικής οργανικής ύλης που περιέχουν τα λιόζουμα τα 

καθιστούν ένα προϊόν με υψηλή διατροφική αξία. Από την άποψη της ενεργειακής 

εξοικονόμησης, η αξιοποίηση των λιόζουμων για την παραγωγή ζωοτροφής είναι 

αποτελεσματικότερη της παραγωγής αδαφοβελτιωτικού, ή καύσιμου υλικού, διότι με την 
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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), αλλά 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 το ρυπαντικό φορτίο 

των λιόζουμων καθώς αφομοίωσαν την οργανική ύλη και τα άλατα που υπήρχαν. 

1.4.1.6. Αναερόβια βιολογική επεξεργασία 

Υπάρχει ευρύτατη έρευνα σχετικά με τη βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων των 

ελαιουργείων σε διεθνές και Ελληνικό επίπεδο. Η αναερόβια διεργασία έχει μελετηθεί πολύ 

περισσότερο από την ενεργά 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 του λιόζουμου 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/l) 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 αναπτύσσονται στην μεσόφιλη και 

θερμόφιλη φάση και σε pΗ 6-9. Οι διεργασίες τις αναερόβιας χώνευσης λαμβάνουν μέρος σε 

ειδικά διαμορφωμένες μονάδες, τους βιοαντιδραστήρες. Έχουν μελετηθεί, γι' αυτούς τους 

λόγους διάφορες μορφές βιοαντιδραστήρων. 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 

16 



                                                                                                                                                                        ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

γεγονός ότι η παραγόμενη ιλύς είναι μικρότερου όγκου και πιο σταθερή, συγκρινόμενη με τις 

αερόβιες μεθόδους.  

Το βιοαέριο που παράγεται 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. 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), 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 μεθανογόνων βακτηρίων (σε αντίθεση με τα οξεογόνα) μπορούν να 

εμποδίσουν την ισορροπία του συστήματος και να αναστείλουν την παραγωγή μεθανίου 

προκαλώντας δυσάρεστες οσμές.  

 

1.4. 2.Φυσικοχημικές Μέθοδοι  

1.4.2.1. Φωτοχημική εξουδετέρωση της τοξικότητας - Υγρή οξείδωση 

Βασίζεται στη φωτοχημική (αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας) εξουδετέρωση της 

τοξικότητας των αποβλήτων. Η υγρή οξείδωση αποσκοπεί στην ολική ή μερική μετατροπή 

του οργανικού κλάσματος των αποβλήτων σε CO2 και H2O ή στην παραλαβή 

βιοαποδομήσιμων υλικών. Τα οξειδωτικά μέσα που μελετώνται είναι το O3 με το Η2O2 ή 

ακτινοβολία UV. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει μεγάλη μείωση του COD και σχεδόν 

ολοκληρωτική εξαφάνιση των αρωματικών ενώσεων καθώς και του χρώματος πάνω από 

90%. Τέλος ο ολικός άνθρακας μειώνεται κατά 40-60%. Η μέθοδος απαιτεί υψηλό 
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ενεργειακό κόστος, υψηλό κόστος εγκατάστασης και ειδικευμένο προσωπικό (Beltran et.al, 

1999). Η χρησιμοποίηση του όζοντος γίνεται σήμερα σε πειραματικό επίπεδο σε συνδυασμό 

με την χρήση μυκήτων λευκής σήψης. 

1.4.2.2. Προσρόφηση των χρωστικών σε ενεργό άνθρακα - και ορυκτό άργιλο 

(μπεντονίτη)  

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, 

Δανία) επεξεργασίας αποβλήτων ελαιουργείων κι άλλων ελαιωδών αποβλήτων. 

Χαρακτηριστικό του ήταν η εξουδετέρωση της τοξικότητας των αποβλήτων που οφειλόταν 

στις πολυφαινόλες και η επιτάχυνση της διεργασίας της εξάτμισης ή της βιολογικής 

επεξεργασίας που ακολουθούσε. 

1.4.2.3. Απομάκρυνση στερεών 

Για αυτό το σκοπό χρησιμοποιούνται διάφοροι μέθοδοι όπως η διήθηση η οποία 

απαιτεί μικρό χώρο εγκαταστάσεων, μικρό ενεργειακό κόστος και ικανοποιεί τους 

περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Ωστόσο 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 χρησιμοποιήθηκε 

σύστημα διήθησης το οποίο αποτελείται από σειρά προοδευτικά λεπτότερων δονούμενων 

κόσκινων ώστε να επιτυγχάνεται η απομάκρυνση των στερεών από τα απόβλητα των 

ελαιουργείων (Davis & Reily, 1980). 

Άλλη μέθοδος απομάκρυνσης των στερεών είναι αυτή της απλής φυγοκέντρησης που 

είχε ως αποτέλεσμα την μείωση των χαρακτηριστικών των αποβλήτων σε BOD, COD και 

σε ολικά στερεά (Vaccarino et al., 1986). Κάποιες φορές πριν την διαδικασία της 

φυγοκέντρηση προηγείται η χρήση οξειδίου του ασβεστίου 
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Με αυτή την διαδικασία παρατηρήθηκε ότι κάποιες από τις φαινολικές ενώσεις 

μπορούν να απομακρυνθούν πλήρως, κάποιες άλλες μερικώς, ενώ ορισμένες δεν 

επηρεάζονται καθόλου. Παρατηρήθηκε ότι αυτές που απομακρύνονται πλήρως είναι 

ενώσεις που περιέχουν δυο υδροξυλομάδες (-ΟΗ) στο μόριο τους. Όσες απομακρύνονται 

μερικώς περιέχουν μαζί μία υδροξυλομάδα και μία καρβοξυλομάδα (-COOH) στο μόριο 

τους, ενώ αυτών που η συγκέντρωσή τους δεν μεταβάλλεται καθόλου περιέχουν ή μία 

υδροξυλομάδα ή μία καρβοξυλομάδα στο μόριο τους. Γενικά με την επεξεργασία με 

οξείδιο του ασβεστίου και στην συνέχεια με φυγοκέντρηση παρατηρείται μείωση του 

COD κατά 46.2%. Τα ολικά στερεά μειώνονται κατά 46.9%, ενώ τα πτητικά στερεά κατά 

53.2%. τα σάκχαρα και τα φυτικά έλαια μειώνονται κατά 37.0 και 95.8% αντίστοιχα. 

Τέλος οι πολυφαινόλες κατά 62.5% και οι πτητικές φαινόλες κατά 32.0%. 

Με την χρήση του οξειδίου του ασβεστίου έχουμε πλήρη απομάκρυνση των ο-

διφαινολικών που είναι ισχυρά φυτοτοξικά. Επιπλέον παρά του ότι, όπως είπαμε και 

παραπάνω, η διήθηση του λιόζουμου είναι μία όχι πάντα επιτυχής διαδικασία λόγω των 

κολλοειδών ενώσεων που περιέχει και που προκαλούν φράξιμο των φίλτρων, μετά την 

επεξεργασία με οξείδιο του ασβεστίου μπορεί να περάσει εύκολα μέσα από βαμβακερό 

φίλτρο χρησιμοποιώντας μηχανική πίεση (Aktas et al.,2001). 

1.4.2.4. Θρόμβωση, καθίζηση, επίπλευση, εξαγωγή με διαλύτη 

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. Στην συνέχεια συχνά ακολουθεί η 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 υπό πίεση, λεπτές φυσαλίδες αέρα ή μίγματος CO2 και αέρα, που 

προσκολλώνται στο λάδι και στα στερεά των αποβλήτων και τα παρασύρουν στην 

επιφάνεια απ’ όπου απομακρύνονται, με παράλληλη μείωση του BOD5. Τα στερεά που 

αποχωρίζονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ζωοτροφή ή λίπασμα. Κάποιες φορές 

γίνεται η εξαγωγή με διαλύτη που σκοπό έχει να απομακρύνει τα υπολείμματα λαδιού που 
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γαλακτοματοποιούν τα απόνερα και περιορίζουν την αποτελεσματικότητα των μεθόδων 

κατεργασίας. 

1.4.2.5. Υπερδιήθηση, αντίστροφη όσμωση 

Για την υπερδιήθηση χρησιμοποιούνται πορώδεις μεμβράνες που διαχωρίζουν τις 

διαλυμένες ουσίες με βάση το μέγεθος των μορίων τους. Συνήθως επιδιώκεται συγκέντρωση 

του ρυπογόνου τμήματος σε μικρό όγκο, απόληψη των υποπροϊόντων αξίας και 

επαναχρησιμοποίηση 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). 

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 σύστημα δύο σταδίων με πρώτο στάδιο την υπερδιήθηση και δεύτερο 

στάδιο την αντίστροφη όσμωση επιτυγχάνει μείωση του BOD5 κατά 97.4%. 

1.4.2.6. Φυσικοχημική επεξεργασία 

Έχει γίνει ευρεία έρευνα για τη 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 αβεβαιότητα της επιτυχία της, 

το κόστος κατασκευής των δεξαμενών, η απαιτούμενη επιμέλεια και παρακολούθηση της 

λειτουργίας συνιστούν τους βασικούς λόγους μη υλοποίησης.  

1.4.2.7. Παραγωγή στερεών καυσίμων, θερμική συμπύκνωση, αποτέφρωση 

Κατά την παραγωγή στερεών καυσίμων, τα υγρά απόβλητα μπορούν να 
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υποβοηθήσουν τη ζύμωση αγροτικών ή δασικών υπολειμμάτων χαμηλής πυκνότητας ώστε 

να επιτευχθεί ένα προϊόν ομοιογενές. Αυτή η μέθοδος εφαρμόσθηκε, στην Ισπανία, όπου 

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. 

Οι εγκαταστάσεις θερμικής συμπύκνωσης εκμεταλλεύονται τις μεθόδους 

αποξήρανσης, καύσης και εξάτμισης. 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. 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 ότι από μόνη της η θερμική συμπύκνωση δεν 

είναι ικανή για τη μείωση του ρυπαντικού φορτίου των αποβλήτων ελαιοτριβείων σε 

ικανοποιητικό επίπεδο (Amirante, 1991).  

Τέλος η αποτέφρωση δεν έχει εφαρμογή λόγω υψηλού ενεργειακού κόστους. 

 

 

1.5. Δομή και ιδιότητες των πολυφαινολών  

 
Οι φαινόλες διαφέρουν από τις αλκοόλες στο ότι η -ΟΗ ομάδα ενώνεται απευθείας με 

τον βενζολικό δακτύλιο. Το όνομα "φαινόλη" αποτελεί όχι μόνον την ονομασία μιας 

συγκεκριμένης ένωσης, αλλά μιας ευρύτερης κατηγορίας ενώσεων. Ο όρος "πολυφαινόλη" 

αναφέρεται σε οργανικές ενώσεις που το μόριο τους περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον 

αρωματικό δακτύλιο (C6) με περισσότερα του ενός -OH (Σχήμα 1.1). 

OH

OH

OH
OH

OH

 
Σχήμα 1.1: Η φαινόλη και η Α-πολυφαινόλη. 
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Όσον αφορά τις φυσικοχημικές τους ιδιότητες, οι φαινολικές ενώσεις είναι σχετικά 

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

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

γιατί έχουν την τάση να σχηματίζουν δεσμούς Η. σημαντικότερη όμως ιδιότητα τους είναι ο 

όξινος χαρακτήρας που εμφανίζουν και που είναι κατά πολύ ισχυρότερος εκείνου των 

αλκοολών. Εξηγείται γιατί η σταθεροποίηση λόγω συντονισμού του ιόντος φαινοξειδίου 

ArO- είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη σταθεροποίηση της φαινόλης. Η υποκατάσταση 

του αρωματικού δακτυλίου με μια ομάδα δέκτη ηλεκτρονίων αυξάνει την οξύτητα της 

φαινόλης, ενώ η υποκατάσταση με μια ομάδα δότη ηλεκτρονίων ελαττώνει την οξύτητα. 

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 1.5 παρουσιάζονται οι 

φυσικοχημικές ιδιότητες των φαινολικών ενώσεων του καταλόγου της ΕΡΑ (Environmental 

Protection Agency) για τους πρωτεύοντες ρύπους (Πηγή: Howard, 1991).  
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Πίνακας 1.5. Φυσικοχημικές ιδιότητες των φαινολικών ενώσεων του καταλόγου της ΕΡΑ για τους πρωτεύοντες ρύπους. 

Ένωση 
Σημείο 
Ζέσεως 

(°C) 

Σημείο 
Τήξεως 

(°C) 

Μοριακό 
Βάρος pΚa logKow

Διαλυτότητα 
στο νερό 
(mg/1) 

Τάση 
ατμών 

(mm Hg) 

Σταθερά 
Henry 
(atm 

m3/mole) 

λmax 
(nm) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ο-Κρεσόλη 191 31    25    

Κατεχόλη 246 104    45    

Υδροκινόνη 286 173    8    

(Πηγή:  Howard, 1991)         
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Οι 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 (σχήμα 1.2). 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 επαναοξειδωθούν σε κινόνες. Δρουν 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 ενός 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. Οι κινόνες είναι έγχρωμες ενώσεις γιατί 

είναι ισχυρά συζευγμένες. Έτσι η π-βενζοκινόνη έχει χρώμα κίτρινο. 

Σχήμα 1.2. Χημική ισορροπία μεταξύ π-βενζοκινόνης και υδροκινόνης. 

 

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

διαφορετικές ποσότητες φαινολικών συστατικών. Οι φυτικές φαινόλες παρουσιάζουν μια 

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

διαλύτες, μερικές είναι υδατοδιαλυτές (κυρίως καρβοξυλικά οξέα και γλυκοζίτες), ενώ άλλες 

είναι ισχυρά αδιάλυτα ισομερή. Οι ιδιότητες αυτές προσδίδουν στις φαινόλες ξεχωριστούς 

χαρακτήρες.  

Μέσω αντιδράσεων συμπύκνωσης, προσθήκης ή πολυμερισμού του βασικού 

αρωματικού δακτυλίου, προκύπτει ένας μεγάλος αριθμός παραγώγων. Οι φαινόλες 
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βιοσυντίθενται με αρκετά διαφορετικές πορείες και κατά συνέπεια συνιστούν μία ετερογενή 

ομάδα από άποψη μεταβολικής διαδικασίας. Για την βιοσύνθεση τους συμμετέχουν δύο 

κυρίως μονοπάτια: (α) Το μονοπάτι του σικιμικού οξέος και (β) του μαλονικού οξέος. Το 

μονοπάτι του σικιμικού οξέος συμμετέχει στην βιοσύνθεση των περισσοτέρων φυτικών 

φαινολών (Σχήμα 1.3). 

 

Σχήμα 1.3: Οι κύριες βιοσυνθετικές οδοί των φαινολικών ενώσεων των φυτικών ιστών.  

        Μονοπάτι 
Pentose-phosphate 

Erythrose-4-phosphate 

Γλυκόλυση 

Phosphoenol 
Pyrouvate 

   Μονοπάτι 
   Σικιμικού  

Γαλλικό οξύ 

Υδρολυόμενες 
Ταννίνες (C6-C1)n:Glc 

Φαινυλαλανίνη 
       (C6-C3) 

PAL

   Κινναμικό οξύ 
         (C6-C3) 

Απλά Φαινολικά 
(C6-C3), (C6-C1) 

Λιγνίνη 
(C6-C3)n 

Φλαβονοειδή 
   (C6-C3- C6) 

 CS 

Συμπυκνωμένες Ταννίνες 
         (C6-C3- C6)n 

Acetyl CoA 

   Μονοπάτι 
  Μαλονικού 

PAL= Phenylalanine Ammonia Lyase, CS = Chalcone Synthase 

 

 

1.6. Τα Φαινολικά Συστατικά της Ελιάς 
Τα μεταβολικά μονοπάτια στα οποία εμπλέκονται τα φαινολικά είναι σύνθετα και 

υπάρχουν πολλαπλές εναλλακτικές τύχες για ένα δεδομένο συστατικό ανάλογα με τις 

συνθήκες καλλιέργειας και την ανταπόκριση σε περιβαλλοντικά ερεθίσματα. Τα φαινολικά 
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συστατικά κατέχουν αρκετές κοινές χημικές και βιολογικές ιδιότητες, όπως αντιοξειδωτική 

ενεργότητα, δηλαδή ικανότητα να καταστρέφουν ενεργές ρίζες οξυγόνου, την ικανότητα να 

αναστέλλουν την νιτροποίηση και τον σχηματισμό χηλικών ενώσεων, την ικανότητα για 

αυτοξείδωση και ρύθμιση κυτταρικών ενζυμικών δραστηριοτήτων. Τα φαινολικά συστατικά 

που απαντώνται στα ελαιόδενδρα παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.6  

Πίνακας 1.6: Φαινολικά συστατικά στα ελαιόδενδρα. 

Φαινολικό συστατικό Φύλλα Σπόρος Σάρκα 
καρπού Ελαιόλαδο Υγρά 

Απόβλητα 
Μοριακή 
μάζα 

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

2002 

 

26 



                                                                                                                                                                 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

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

καρπό της ελιάς. Αργότερα οι πολυφαινόλες χαρακτηρίστηκαν σαν φυσικά 

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

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

Esti et al., 1996; Servili et al., 1996). Η ποσότητα των φαινολικών ουσιών, που 

συναντώνται στο ελαιόλαδο, κυμαίνεται και εξαρτάται από τις καλλιεργητικές 

φροντίδες και τους περιβαλλοντολογικούς παράγοντες. Επίσης ο βαθμός ωριμότητας 

του καρπού, κατά τη συγκομιδή, οι συνθήκες διατήρησης του καρπού πριν από την 

εξαγωγή και ο τύπος του ελαιουργείου που χρησιμοποιείται για την παραλαβή του 

ελαιολάδου, μπορεί να επηρεάσουν την περιεκτικότητα του σε φαινόλες (Solinas et 

al., 1978; Montedoro and Garofolo, 1984; Amiot et al., 1986; Solinas, 1987; Servili et 

al., 1996; Alloggio and Caponio, 1997; Frega et al., 1997). 

Έχουν εντοπιστεί στον καρπό της ελιάς φαινολικές ουσίες απλής αλλά και 

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

στο ελαιόλαδο είναι η τυροσόλη και η υδροξυτυροσόλη. Η τελευταία μάλιστα 

παρουσιάζει αξιόλογη αντιοξειδωτική δράση (Vazquez et al., 1976). Εκτός από τις 

δύο αυτές φαινολικές ουσίες που έχουν ανιχνευθεί, στο ελαιόλαδο υπάρχουν και 

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

(3,4-διυδρο-ξυβενζοϊκό) και διάφορα άλλα (Vazquez et al., 1976; Fedeli, 1977). Η 

τυροσόλη βρίσκεται σχεδόν 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 

ελευρωπαΐνη 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 στις 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 υδροξυτυροσόλη πιστεύεται ότι προέρχονται από την 

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

υδρόλυση των φλαβονοειδών (ανθοκυάνες, φλαβόνες), οι οποίες βρίσκονται σε 
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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 & Montedoro, 1969; Vazquez et al.,1976; Fedeli, 1977). 

Μερικά φαινολικά έχουν επίδραση στην ανάπτυξη των ελαιοδένδρων, άλλα 

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). Αναγνωρίζεται 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 να αναστείλει την ανάπτυξη τεσσάρων παθογόνων βακτηρίων. Το 

καφεϊκό οξύ ήταν το πλέον αποτελεσματικό αίτιο, αλλά και η ελευρωπαΐνη, το κύριο 

συστατικό του ελαιοκάρπου, 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 
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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 

περισσότερες 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 μεγάλης μοριακής μάζας, 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. 

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 σύνθεση του ελαιοκάρπου και του ελαιολάδου εμφανίζει μερικές αξιοσημείωτες 

διαφορές που μπορεί να αποδοθούν σε μια σειρά χημικών και ενζυμικών τροποποιήσεων 

μερικών υποστρωμάτων κατά την εξαγωγή του ελαιολάδου. Αυτές οι τροποποιήσεις μεταξύ 

των άλλων περιλαμβάνουν υδρόλυση των γλυκεριδίων 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). 
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1.7. Αξιολόγηση της βακτηριακής εξυγίανσης των υγρών αποβλήτων 
ελαιουργείων 

 
Τα τελευταία χρόνια έχει απομονωθεί ένας μεγάλος αριθμός 

μικροοργανισμών που είναι ικανοί να διασπούν ενώσεις που μέχρι πρότινος 

θεωρούνταν μη βιοαποδομήσημες. Αυτό σημαίνει ότι υπό την πίεση της επιλογής 

ανάμεσα σε περιβαλλοντικούς ρύπους, αναπτύσσεται η μικροβιακή ικανότητα για την 

βιοδιάσπαση πολλών επικίνδυνων και τοξικών ενώσεων. Παρόλα αυτά, το γεγονός 

ότι πολλοί ρύποι επιμένουν στο περιβάλλον υποδηλώνει την ανεπάρκεια της 

καταβολικής ικανότητας των μικροοργανισμών για την διάσπαση των ρύπων.  

 Υπάρχουν πολλοί παράγοντες, ορισμένοι μη βιολογικοί, που συμβάλουν στην 

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

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

τους πολύ τοξικούς ρύπους όπως οι διοξίνες και τα ΡCBs, για τα οποία δεν έχει 

περιγραφεί μια μεταβολική οδός για την πλήρη διάσπασή τους.  

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί διάφορες στρατηγικές προκειμένου να 

διασπαστούν πολλές από τις πολύπλοκες ρυπαντικές ενώσεις που υπάρχουν στο 

περιβάλλον. Μια από αυτές είναι η χρήση μίγματος μικροοργανισμών με 

συγκεκριμένες μεταβολικές οδούς. Το μίγμα συνήθως αποτελείται από 2 ή 3 στελέχη, 

όπου το καταβολικό προϊόν του ενός αποτελεί υπόστρωμα για το άλλο. (Kenneth et 

al. 1999) 

Με την ενζυμική αποδόμηση της λιγνίνης και των πολυφαινολών από μύκητες 

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

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

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

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

φαινολοξειδάσες είναι αποτελεσματικές στο να μετατρέπουν παράγωγα των 

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

πολυμερή που παράγονται από αυτές, μπορούν να παραμείνουν στα απόνερα μιας και 

δεν διασπώνται περαιτέρω από τους μύκητες. Συγκριτικά, πολλές από τις 

υδροξυλιομένες αρωματικές ενώσεις που βρίσκονται στον κατσίγαρο και από τα 

προϊόντα της βιοδιάσπαση της λιγνίνης από μύκητες λευκής σήψης, αποτελούν 

υποστρώματα για περαιτέρω διάσπαση ή μετατροπή σε προϊόντα υψηλότερης 

ποιότητας από βακτήρια. Για αυτό το σκοπό, τα βακτήρια χρησιμοποιούν γνωστά 
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μονοπάτια διάσπασης αρωματικών ενώσεων (Ribbons et al.1984, Ribbons, 1987). 

Από τις εκτενείς πληροφορίες που υπάρχουν σε βάσεις δεδομένων για τα καταβολικά 

μονοπάτια της αποδόμησης των αρωματικών ουσιών και τη χρησιμοποίησή τους σε 

διαδικασίες βιοαποδόμησης (Timmis and Pieper, 1999), προκύπτει ότι, ένας μεγάλος 

αριθμός κατεχολών, κινολών και άλλων ενδιάμεσων παραγώγων της αποδόμησης του 

κατσίγαρου από τους μύκητες, είναι κατάλληλα υποστρώματα για την ανάπτυξη 

βακτηρίων. Αυτό σημαίνει ότι η αποτοξικοποίηση των YAE θα μπορούσε περαιτέρω 

να ενισχυθεί με βακτηριακά στελέχη (Di Giola et al. 2001). 

 Γενικά, οι αρωματικές ενώσεις ανοργανοποιούνται από γνωστά βιολογικά 

μονοπάτια μικροοργανισμών. Η αερόβια διάσπαση αρχίζει με οξυγενάσες που 

ενσωματώνουν μοριακό οξυγόνο στον βενζολικό δακτύλιο. Αυτή η αντίδραση και το 

άνοιγμα του δακτυλίου των κατεχολών και των κινολών παράγει αλειφατικά 

ενδιάμεσα προϊόντα που είναι ευρέως κατανεμημένα στον μικροβιακό κόσμο τόσο 

των βακτηρίων όσο και των ευκαρυωτικών οργανισμών. Ο γενικός κανόνας είναι ότι 

οι 1,2- ή 1,4-διφαινόλες πρέπει να σχηματίζονται προτού ο δακτύλιος ετοιμασθεί για 

σχάση. Στις μονομερείς μονάδες φαινυλπρονανίου που υπάρχουν στις λιγνίνες, ο 

βενζολικός πυρήνας είναι εμπλουτισμένος με ομάδες οξυγόνου και με μερικές 

εξαιρέσεις, οι υποκαταστάτες της κατεχόλης είναι παρόντες, αν και εν μέρη 

προστατευμένες με μεθυλίωση. Κατά συνέπεια η καταβολική διαδικασία μετατροπής 

των μονομερών προϊόντων της λιγνίνης σε αλειφατικά ενδιάμεσα προϊόντα συμβαίνει 

λόγω της απομεθυλίωσης και της σχάσης των βενζολικών δακτυλίων.  

Από τις μέχρι τώρα μελέτες στις καταβολικές οδούς των αρωματικών 

ενώσεων, είναι προφανές ότι ένας μεγάλος αριθμός από κατεχόλες και κινόλες είναι 

υποστρώματα ενζυματικής διάσπασης του αρωματικού δακτυλίου στις θέσεις ortho- 

και meta- οδηγώντας στην παραγωγή cis-cis-μουκονικού οξέος ή 2-υδρόξυμουκονικ-

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

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

την εξειδίκευση σε υποστρώματα επιτρέποντας την μεταβολική διαδικασία για 

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

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

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

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

του κατσίγαρου θα μπορούσε να επιτευχθεί καλύτερα συμπεριλαμβάνοντας 

βακτηριακά στελέχη ικανά να χρησιμοποιούν ενδιάμεσα προϊόντα του μεταβολισμού 
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την λιγνίνης από μύκητες τα οποία συσσωρεύονται ή και ακόμα εμποδίζουν την 

περαιτέρω ανάπτυξη των μυκήτων. Επιπλέον υπάρχει σχετική αναφορά (Di Gioia et 

al 2001) που περιγράφει την πλήρη απομάκρυνση, από βακτηριακά στελέχη, 7 από τα 

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

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

την προσθήκη εξειδικευμένων βακτηριακών ενζύμων της meta-μεταβολικής οδού.  

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

κατσίγαρο (εικόνα 1.5), προέρχονται από την διάσπαση της λιγνήνης από μύκητες και 

αποτελούν υποστρώματα για περαιτέρω διάσπαση από βακτήρια πχ. οι ενώσεις ΙΙ και 

VΙ (εικόνα 1.6). Η βανιλίνη (ένωση ΙΙ) είναι υπόστρωμα για περαιτέρω αερόβια 

διάσπαση μέσω της διμεθυλίωσης της, για την παραγωγή του 3,4- διυδροξυβενζολίου. 

Το τελευταίο είναι υπόστρωμα για την διάσπαση του δακτυλίου μέσω 

πρωτοκατεχικής 3,4-διοξυγενάσης προς 3 καρβόξυ cis-cis μουκονικού (Overhage et 

al. 1999). Παρόμοια, το απομεθυλιωμένο προϊόν του εμιπιμικού οξέος (ένωση ΙV, 

εικ. 1.5) είναι το 4,5-διυδροξυφθαλικό οξύ, και είναι ενδιάμεσο προϊόν του 

μεταβολισμού των φθαλικών ενώσεων από βακτήρια όπως οι ψευδομονάδες και οι 

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

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

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

Kirk 1979). 

Ο πιο συνηθισμένος χημικός δεσμός μεταξύ των μονομερών της λιγνίνης είναι 

ο αιθερικός δεσμός. Ωστόσο ο μετασχηματισμός του αιθερικού δεσμού στη λιγνίνη 

δεν έχει κατανοηθεί πλήρως. Οι μύκητες λευκής σήψεως καταλύουν διεξοδικά την 

απομεθυλίωση των πολυμερών ενώ, ορισμένα από τα ένζυμα, υπεύθυνα για την 

απομεθυλίωση των προϊόντων της διάσπασης της λιγνήνης και άλλων παρεμφερών 

ενώσεων, είναι γνωστά και στα βακτήρια. Το βερατρικό οξύ, παράγωγο της λιγνήνης, 

ή η βερατρόλη μεταβολίζεται σε ένα μίγμα από βανιλίνη και ισοβανιλίνη και στη 

συνέχεια μετασχηματίζονται σε πρωτοκατεχικού οξέος από την Nocardia sp. Στις 

ψευδομονάδες από την βανιλίνη παράγονται φορμαλδεΰδη και πρωτοκατεχόλη.  

 Κατά συνέπεια η μεγάλη επιστημονική γνώση της ικανότητας των βακτηρίων 

σχετικά με την ικανότητα τους να βιοδιασπούν ένα μεγάλο αριθμό αρωματικών 

ενώσεων τα καθιστά σημαντικά εργαλεία για την διαδικασία της βιοεξυγίανσης των 

ΥΑΕ (Timmis and Pieper,1999). 
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 Εικόνα 1.5: Μονομερείς αρωματικές 
ενώσεις που υπάρχουν στα υγρά 
απόβλητα των ελαιουργείων. 
 
(1) 3-μεθόξυφαινόλη, (2) κατεχόλη,  
(3) 3,4-διυδρόξυφαινιλαιθανόλη,  
(4) 3,4-διυδρόξυφαινιλοξικό οξύ,  
(5) 3-υδρόξυβανζολικό οξύ,  
(6) 4-υδρόξυφαινίλαιθανόλη,  
(7) 3-υδρόξυφαινίλοξικό οξύ,  
(8) 3-υδρόξυφαινίλπροπριονικό οξύ,  
(9) 2-υδρόξυφαινίλπροπριονικό οξύ,  
(10) p-κουμαρικό οξύ,  
(11) 3-υδροξιβανζολικό οξύ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Εικόνα 1.6: Παραδείγματα προϊόντων διάσπασης λιγνίνης. I, βανιλίνη ή 
βερατραλδεύδη, II, βανιλικό ή βαρατριλικό οξύ, III, 4-υδρόξυ-5-μεθόξυισοφθάλικό 
οξύ ή 4,5-διμεθόξυ ισοφθαλικό οξύ, IV, εμιπιμικό οξύ, V, φαινιλικό δίμερο, VI, 
φαινιλοαιθερικό δίμερο, VII και IX, προιόντα διάσπασης φαινυλικών διμέρων, VIII 
και X προιόντα διάσπασης φαινυλοαιθερικών διμέρων. 
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1.7.1. Μονοπάτια διάσπασης φαινολικών ενώσεων μικρού μοριακού 
βάρους από βακτηριακά στελέχη.  

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

ουσία που ευθύνεται για την τοξικότητα του κατσίγαρου έναντι στο περιβάλλον. 

Αυτό το κλάσμα αποτελείται κυρίως από ένα μεγάλο αριθμό μονοκυκλικών 

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

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

 Πολλά βακτηριακά στελέχη, ιδιαίτερα του γένους Pseudomonas Alcaligenes, 

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

ενώ τα ένζυμα που συμμετέχουν συχνά κωδικοποιούνται από μεγάλα πλασμίδια που 

ονομάζονται καταβολικά πλασμίδια και τα βακτήρια που τα περιέχουν έχουν την 

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

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

όταν αυτές αποτελούν μοναδική πηγή άνθρακα και ενέργειας.  

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

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

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

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

διάσπαση ήταν αποτελεσματικότερη. 

 Πολλά στελέχη του γένους Pseudomomas έχουν αξιόλογη καταβολική 

δραστηριότητα και είναι ικανά να χρησιμοποιούν ένα μεγάλο εύρος ενώσεων μικρού 

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

Ενώσεις όπως βανιλικό οξύ, trans-φερουλικό, και p-κουμαρικό οξύ, 

διασπόνται εύκολα από πολλά στελέχη Pseudomonas, χρησιμοποιώντας τις σαν 

μοναδικές πηγές άνθρακα. Αυτές οι ενώσεις υπάρχουν σε μεγάλη ποσότητα στο 

περιβάλλον γιατί προέρχονται από την βιοδιάσπαση τις λιγνίνης που κατά κύριο λόγο 

συμβαίνει από μύκητες λευκής σήψης. Tα βακτήρια όταν διασπούν διάφορες 

αρωματικές ενώσεις αρχικά τις μετατρέπουν σε συγκεκριμένα ενδιάμεσα προϊόντα που 

ονομάζονται κατεχόλη και πρωτοκατεχικό οξύ. Στην συνέχεια αυτά τα ενδιάμεσα 

προϊόντα πηγαίνουν προς δύο καταβολικές οδούς διάσπασης του βενζολικού 

δακτυλίου που είναι η ortho- ή η  meta- διασπαστική καταβολική οδός για να 

καταλήξουν τέλος στο κύκλο του Krebs (Van de Meer et al., 1992).  

Τα γονίδια, τα ένζυμα και τη γονιδιακή ρύθμιση αυτών των δύο μεταβολικών 

οδών έχει μελετηθεί λεπτομερώς σε διάφορα κατά Gram αρνητικά βακτήρια εδάφους 
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(Parke et al., 1995). Ο βιοχημικός μηχανισμός της διάσπασης του φερουλικού οξέος 

από βακτήρια μελετήθηκε για πρώτη φορά από τους Toms & Wood (1970), όπου 

απέδειξαν ότι η βανιλίνη, το βανιλικό οξύ και το πρωτοκατεχικό οξύ είναι ενδιάμεσα 

προϊόντα πριν την σχάση του δακτυλίου από το βακτηριακό στέλεχος Pseudomonas 

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

κουμαρικό οξύ διασπόνται σε πρωτοκατεχικό οξύ μέσω του βανιλικού και του 

υδροξυβενζιλικού οξέος αντίστοιχα, από το βακτηριακό στέλεχος Acinetobacter 

calcoaceticus DSM 586. Το πρώτο βήμα μετασχηματισμού του φερουλικού οξέος 

σχετίζεται με το κόντεμα της πλευρικής ανθρακικής αλυσίδας κατά δύο άνθρακες και 

την παραγωγή βανιλικού οξέος. Ακολουθεί απομεθυλίωση και παραγωγή 

πρωτοκατεχικού οξέος, του οποίου ο δακτύλιος σπάει, ακολουθώντας την ortho-

καταβολική οδό (Εικόνα 1.7). Από γονιδιακή άποψη η μετατροπή του βανιλικού 

οξέος σε πρωτοκατεχικό οξύ μελετήθηκε από τους Brunel & Davison (1988) και 

προσφάτως από τον Priefert et al. (1997). Όσον αφορά το βακτήριο Pseudomonas 

putida WCS358 και οι δύο μελέτες απέδειξαν ότι δύο πρωτεΐνες (VanA και VanB) 

από το απομεθυλιωμένο σύμπλοκο της βανιλίνης, απομεθυλιώνουν το βανιλικό οξύ 

παράγοντας πρωτοκατεχικό οξύ. Η VanA δεν είναι μορφολογικά όμοια με καμία από 

τις γνωστές πρωτεΐνες και πιστεύεται ότι είναι μονοοξειγενάση, ενώ η VanB φαίνεται 

να σχετίζεται με τις φερεδοξίνες. Ο Priefert et al., (1997) είχε επίσης ανακαλύψει το 

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

βανιλίνης σε βανιλικό οξύ (Venturi et al., 1998) 
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Εικόνα 1.7: Μεταβολική οδός βιοδιάσπασης του trans-φερουλικού και του p-κουμαρικού 
οξέος από το βακτήριο Pseudomonas putida WCS358. Φαίνονται οι προτεινόμενες 
μεταλλάξεις στο DNA του βακτηρίου και τα γονίδια που παίρνουν μέρος σε κάθε βήμα, 
(Venturi, et all., (1998)). 
 
 

Αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση του βακτηριακού στελέχους P.putida PML2 

το οποίο μπορεί να διασπάσει υπό αερόβιες συνθήκες πολύπλοκες φλαβονοειδείς 

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

των φυτικών ιστών (Εικόνα 1.8). Κάτω από τις αερόβιες συνθήκες τα φλαβονοειδή 

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

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

γρήγορα κάτω από αλκαλικές συνθήκες. 
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Εικόνα 1.8: Το μονοπάτι διάσπασης της κουρκετίνης από το βακτηριακό στέλεχος P.putida 
PML2. (Ι) Κουρκετίνη. (ΙΙ) Ναριγινίνη. (ΙΙΙ) ασταθές ενδιάμεσο προϊόν. (ΙVα) 
Φλωρογλουκινόλη. (ΙVβ) καφεϊκό οξύ (3,4-διυδρόξυ κιναμικό οξύ). (V) 3,4-διυδρόξυ 
στυρένιο. (VI) Πρωτοκατεχική αλδεύδη. (VIΙ) Πρωτοκατεχικό οξύ. (Βhinu, Pillai and Sanjay 
Swarup 2002) 
 

Στο αρχικό βήμα αερόβιας διάσπασης της κουρκετίνης έχουμε την οξείδωση 

και/ή την αναγωγή των πρόδρομων ενώσεων που οδηγούν στο σχηματισμό 

πρωτοκατεχικού και κατεχόλης. Η πρώτη αντίδραση της 3,3-δι-απο-υδροξειλίωσης 

είναι πολύ σπάνια περίπτωση για αερόβια αντίδραση. Σε αυτή την περίπτωση η 

κουρκετίνη πρώτα απο-υδροξυλειώνεται δίνοντας ναριγινίνη και μετά αρχίζει να 

μετασχηματίζεται σε μικρότερες ενώσεις. 

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

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

εμφανίζεται στο περιβάλλον σαν αποτέλεσμα φυσικής αποκαρβοξυλίωσης του 

κινναμικού οξέος και της φορμαλδεύδης (Shirai, el al, 1979). 
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1.7.2. Διαδικασία διάσπασης βενζιλικού δακτυλίου μέσω ortho- και meta- 
διασπαστικής οδού. 

 
 Από μελέτες έχει παρατηρηθεί ότι πολλά στελέχη του γένους 

Pseudomonas έχουν την ικανότητα να μετατρέπουν φαινολικές ενώσεις σε διυδροξυ-

αρωματικά ενδιάμεσα προϊόντα από τα οποία τα πιο συχνά είναι η κατεκόλη το 

πρωτοκατεχικό οξύ και το ευγενικό οξύ. Αυτά εν συνεχεία υφίστανται διάσπαση του 

δακτυλίου και παράγονται προϊόντα που εισέρχονται στον κύκλου του Krebs. 

Για παράδειγμά η διάσπαση της κατεχόλης μπορεί να συμβεί είτε με διάσπαση 

του δακτυλίου στην meta- ή στην ortho- θέση του δακτυλίου από τα ένζυμα κατεχολ-

2,3-διοξυγενάση, και κατεκολ-1,2-διοξυγενάση, παράγοντας 2-υδροξυμουκόνικ-

ημιαλδεύδη (HMSA) και cis,cis- μουκονικό οξύ αντίστοιχα (εικόνα 1.9). 

Σε πολλά είδη του γένους Pseudomonas έχει παρατηρηθεί η ύπαρξη των 

αντίστοιχων γονιδίων τόσο για την ortho- όσο και για την meta- μεταβολική οδό, με 

την διαφορά ότι η meta- μεταβολική οδός είναι περισσότερο εξειδικευμένη στην 

διάσπαση των περισσοτέρων περιβαλλοντικών ρύπων (φαινόλες, κρεσόλες, 

τολουόλιο) (Hamzah, Al-Bahama, 1994, Nakazawa, Yokota, 1973). 

Το κατά πόσο το βακτήριο θα ακολουθήσει την ortho- ή meta- μεταβολική 

οδό εξαρτάται από την συγκέντρωση του υποστρώματος και της κατεκόλης (Kai-

Chee Loh, et al., (2002). Αν η συγκέντρωση του βενζολικού νατρίου είναι μικρότερη 

από 200mg/l, η διάσπαση γίνεται μέσω της ortho- μεταβολικής οδού. Αντίθετα αν η 

συγκέντρωσή του υπερβαίνει τα 300mg/l, τότε η διάσπαση γίνεται μέσω της meta- 

μεταβολικής οδού (παραγωγή HMSA). Η παραγωγή του HMSA οφείλεται επίσης 

στην επαγωγή του ενζύμου κάτεχολ-2,3- διοξυγενάση από τον οργανικό επαγωγό, 

βενζολικό νάτριο, όταν έχει μετατραπεί μία ποσότητα πάνω από τα 200mg/l. Οι 

Johnson και Stanier (1971) καθώς και οι Ampe και Lindley (1996) έχουν κάνει 

παρόμοιες παρατηρήσεις που αφορούν το βακτήριο Alcaligenes eutrophus και έχουν 

καταλήξει στα ίδια συμπεράσματα.  
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Εικόνα 1.9: Μεταβολικές οδοί βιοδιάσπασης του βενζολικού νατρίου από το βακτήριο P. 
putida με την επαγωγή της meta- μεταβολικής οδού από το DHB (1,2-διύδρο-1,2-
διυδρόξυβενζόλιο). Κάτεχολ 1,2-διοξυγενάση, C12O, κάτεχολ 2,3- διοξυγενάση, C23O, 2-
υδροξυμουκονική ημιαλδεύδη (HMSA), → επαγωγή. (Kai-Chee Loh et al., (2002). 
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1.8. Βιοεξυγίανση. 
 

1.8.1. Επιστράτευση των μικροοργανισμών για την επεξεργασία των τοξικών 
αποβλήτων 

 
 Στις μέρες μας ένα μεγάλο ποσοστό ανθρωπογενών δραστηριοτήτων 

προκαλούν μόλυνση στο περιβάλλον. Επιπρόσθετα, η ανεξέλεγχτη αύξηση της 

μόλυνσης σε συνάρτηση με την συνεχή εξάπλωση του πληθυσμού, και η ταυτόχρονη 

ανάπτυξη της βιομηχανίας η οποία στηρίζει την αύξηση του πληθυσμού συνοδεύτηκε 

με ένα καινούριο είδος περιβαλλοντικής μόλυνσης. Έτσι εμφανίστηκα ι) χημικά 

προϊόντα βιομηχανικής παραγωγής που δεν υπήρξαν ποτέ πριν στην βιόσφαιρα, 

γνωστά σαν ξενοβιοτικά προϊόντα. ιι) Απόβλητα πλούσια σε βαρέα μέταλλα και 

ραδιενεργές ενώσεις, και ιιι) η εξάπλωση σε ευρεία κλίμακα και η συνεχείς αύξηση 

των τοξικών χημικών τα οποία στο παρελθόν ήταν διαθέσιμα σε μικρότερες 

ποσότητες στην βιόσφαιρα.  

Όσο αυξάνεται η παγκόσμια μόλυνση γίνεται επιτακτική η ανάγκη ανεύρεσης 

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

προσπάθειες προστασίας του περιβάλλοντος εστιάζονται αφ’ ενός στην επιβράδυνση 

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

διαδικασιών για την επεξεργασία των τοξικών αποβλήτων. Γίνεται επιτακτική η 

ανάγκη όχι μόνο να συνδυαστούν βιολογικές και φυσικοχημικές διαδικασίες για την 

επίλυση του προβλήματος, αλλά πρέπει να αναπτυχθούν και καινούριες διεργασίες 

βασιζόμενες στα νέα δεδομένα.  

 Μολονότι η συλλογικότητα των μικροοργανισμών μπορεί να αποδεικτή 

αλάνθαστη, η συσσώρευση πολύ τοξικών και επικίνδυνων ρύπων στην φύση 

αποδεικνύουν ότι οι μικροοργανισμοί δεν είναι πάντα έτοιμοι να προστατεύουν την 

βιόσφαιρα από τις επιπτώσεις της βιομηχανικής δραστηριότητας. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι για πολλές από τις ρυπαντικές ενώσεις που εμφανίστηκαν τα τελευταία 

χρόνια στο περιβάλλον, οι μικροοργανισμοί δεν έχουν προλάβει ακόμα να 

αναπτύξουν κάποιο κατάλληλο μεταβολικό μονοπάτι. Τα νέα μεταβολικά μονοπάτια, 

όπως είναι αναμενόμενο, δεν εμφανίζονται de novo αλλά προκύπτουν από 

μετασχηματισμό των ήδη υπαρχόντων. Επιπλέον οι μικροοργανισμοί αναπτύσσονται 

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

μικροβιακές δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμεύσουν σε βιοτεχνολογικές 

δραστηριότητες δεν θα λειτουργούσαν κάτω από διαδικαστικές συνθήκες.  
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Ωστόσο, ο κόσμος των μικροοργανισμών χαρακτηρίζεται από ασύλληπτη 

μεταβολική και φυσιολογική μεταβλητότητα επιτρέποντας στους μικροοργανισμούς 

να επιβιώνουν σε εχθρικό περιβάλλον και να εκμεταλλεύονται, σαν πηγή άνθρακα, 

ενώσεις άχρηστες για τους ανώτερους οργανισμούς. Η μεταβολική 

προσαρμοστικότητα, -η ικανότητα τους να διασπούν και να αναπτύσσονται 

χρησιμοποιώντας κάθε οργανική ύλη- είναι η βάση της ανακύκλωσης επικίνδυνων 

οργανικών υλικών στην βιόσφαιρα. Τα τελευταία χρόνια έχουν απομονωθεί βακτήρια 

ικανά να μεταβολίζουν ένα μεγάλο φάσμα από βλαβερές οργανικές ενώσεις. Αυτοί οι 

γνωστοί μικροοργανισμοί αποτελούν μόνο ένα μικρό μέρος από αυτούς που 

υπάρχουν στο περιβάλλον. Είναι εύλογη η επιθυμία να εκμεταλλευτούμε αυτή την 

τεράστια μεταβολική ισχύ αναπτύσσοντας αποτελεσματικές βιοτεχνολογικές 

διαδικασίες για την εξάλειψη των τοξικών αποβλήτων.  

 Οι βιοτεχνολογικές διαδικασίες για την εξάλειψη των τοξικών αποβλήτων έχει 

πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις φυσικοχημικές διαδικασίες. Όταν 

χρησιμοποιούνται σωστά, δεν μολύνουν και ταυτόχρονα επιτυγχάνουν καταστροφή 

των οργανικών ρύπων. Επιπλέον χαρακτηρίζονται από χαμηλό κόστος και επιτρέπουν 

την βιοεξυγίανση in situ. Επειδή οι βιοτεχνολογικές διαδικασίες βασίζονται στις 

φυσικές δραστηριότητες των μικροοργανισμών και διαφέρουν από τις γνωστές μέχρι 

τώρα διαδικασίες επεξεργασίας των αποβλήτων, τυγχάνουν μεγαλύτερης αποδοχής σε 

σχέση με τις διαδικασίες αποτέφρωσης ή διάθεσης σε χωματερές. 

Ωστόσο τα βιολογικά συστήματα είναι λιγότερο προβλέψιμα και ελέγχονται και 

μοντελοποιούνται δυσκολότερα σε σχέση με μία φυσικοχημική διαδικασία. Συνεπώς 

η βιολογική προσέγγιση δημιουργεί κάποια προβλήματα. Μερικοί σημαντικοί 

παράγοντες που καθορίζουν την τύχη των ρυπαντών στο περιβάλλον και που 

καθορίζουν το κατά πόσο οι χημικές ενώσεις θα παραμείνουν στο περιβάλλον 

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

ακόλουθο πίνακα. 
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Πίνακας 1.7: Αιτίες παραμονής οργανικών χημικών στο περιβάλλον 

Συνθήκες 

1. Ποικιλία αποβλήτων: Τα βιολογικά ένζυμα που ευθύνονται για την διάσπαση γενικά είναι 
εξειδικευμένα για συγκεκριμένες ενώσεις ή ομάδες ενώσεων, και δεν υπάρχει 
μικροοργανισμός που να μπορεί να καταστρέφει όλα τα οργανικά απόβλητα. 

2. Ασυμβατότητα με την μικροβιακή ανάπτυξη: πολύ κρύο, ζέστη, λίγη υγρασία, οξυγόνο 
(για αερόβιους οργανισμούς). 

3. Ανεπάρκεια θρεπτικών για την ανάπτυξη των βιοδιασπαστών: ανταγωνισμός για τροφή, 
οξυγόνο και χώρο. 

4. Χημικές ενώσεις μη διαθέσιμες για τους μικροοργανισμός: Ενώσεις που περιορίζονται από 
φυσικά εμπόδια (αδιαπέραστα υλικά) ή προσροφόνται γρήγορα στη σωματιδιακή ύλη του 
εδάφους, και τα ιζήματα.  

5. Απόδοση διάσπασης. Εξαιτίας του προηγούμενου προβλήματος, η βιολογική επεξεργασία 
των αποβλήτων μπορεί να είναι χαμηλής απόδοσης. 

6. Ανεπιτυχής ολοκλήρωση της αποικοδόμησης λόγω βιομετατροπής των υποστρωμάτων. 

7. Όταν είναι διαθέσιμος εύκολα αποδομήσιμος άνθρακας προκαλείται καταστολή των 
ενζύμων που ευθύνονται για την διάσπαση δύσκολα αποδομήσιμων ενώσεων.  

8. Όταν η συγκέντρωση των χημικών ενώσεων είναι κάτω από το κατώτερο όριο που 
επιτρέπει την διάσπαση τότε δεν ενεργοποιείται η έκφραση των γονιδίων για την 
παραγωγή των συγκεκριμένων ενζύμων που την διασπούν. Αντίθετα, όταν η συγκέντρωση 
της τοξικής ένωσης υπερβαίνει κάποιο ανώτατο όριο, γίνεται πολύ τοξική ακόμα και για 
τους ίδιους τους μικροοργανισμούς που την διασπούν.  

9. Κάποια μεταβολικά προϊόντα των ρύπων είναι τοξικά και δηλητηριάζουν τους διασπαστές. 

10 Βιοχημικοί παράγοντες (οξύτητα, θερμοκρασία, οξειδοαναγωγικό δυναμικό) είναι 
δυσμενείς για τα διασπαστικά ένζυμα. 

11 Ύπαρξη στο γύρο περιβάλλον άλλων τοξικών οργανικών ενώσεων ασύμβατων με τον 
καταβολισμό των ενώσεων που προσπαθούμε να διασπάσουμε καταστέλλοντας την 
διαδικασία.  

12 Δεν υπάρχουν μικρόβια με την βιοχημική ικανότητα να διασπούν τις υπό εξέταση ενώσεις. 

(Mirja Salkinoja-Salonen, et. al)  

 

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

διασπούν πολλές επικίνδυνες οργανικές ενώσεις και να αναπτύσσουν διασπαστικές 

δραστηριότητες για πολλές άλλες. Ωστόσο, οι μικροοργανισμοί αναπτύσσουν νέα 

μεταβολικά μονοπάτια για την διάσπαση των τοξικών ενώσεων με πολύ αργούς 

ρυθμούς. Σε αυτή την περίπτωση, η ανάπτυξη νέων μεταβολικών δραστηριοτήτων 

στα εργαστήρια θα μπορούσε να είναι χρήσιμη, ώστε να ελέγχεται η συχνότητα των 

γενετικών δραστηριοτήτων και να επιλέγονται οι συνθήκες ούτος ώστε να 

βελτιώνεται το αποτέλεσμα. 

Υπάρχουν βασικά τρεις πειραματικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη μεταβολικών 

οδών στο εργαστήριο. 
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 Μακροπρόθεσμη χημειοστατική επιλογή, όπου συχνά συμπεριλαμβάνει διαδοχική 

αντικατάσταση των διασπασμένων υποστρωμάτων με τα ανάλογα βλαβερά 

οργανικά υποστρώματα.  

 Γενετική μεταφορά in vivo όπου γονίδια για σημαντικά ένζυμα μεταφέρονται από 

ένα οργανισμό στο γονιδίωμα ενός άλλου μέσω διαδικασιών φυσικής γενετικής 

μεταφοράς, όπως μετασχηματισμός και σύζευξη. Αυτή η διαδικασία 

διευκολύνεται με την μεταφορά των πληροφοριών μέσω πλασμιδίων. Από την 

στιγμή που δημιουργείται ένα καινούριο μονοπάτι σε κάποιον οργανισμό, 

μπορεί να μεταφερθεί και σε άλλους.  

 Ανάπτυξη in vitro, στην οποία κλονοποιημένα και καλά χαρακτηρισμένα γονίδια 

είναι επιλεκτικά συνδυασμένα σε ένα καινούριο ξενιστή ώστε να αναπτύξει ένα 

καινούριο μεταβολικό μονοπάτι. 

 

 

1.8.2. Χρήση μικροοργανισμών για τον καθαρισμό ρυπασμένων εδαφών. 

(Εφαρμογές) 

 

Αν και υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών αναφορικά 

με την βιοδιάσπαση διαφόρων χημικών που προκαλούν σημαντική μόλυνση στο 

έδαφος, ο αριθμός των αναφορών σχετικά με την χρήση των μικροοργανισμών για 

την εξυγίανση είναι πολύ μικρός. Αυτό οφείλεται στο ότι είναι λίγες οι επιτυχημένες 

δοκιμές.  

Για παράδειγμα αερόβια διάσπαση της χλωροφαινόλης παρατηρήθηκε σε νερό 

εδάφους, σε βιοαντιδραστήρες και σε μικτές βακτηριακές καλλιέργειες. Έχουν 

αναφερθεί πολλά βακτήρια που διασπούν τις πολυχλωροφαινόλες. Πολλά από αυτά 

τα στελέχη διασπούν διαφορετικές πολυχλωροφαινόλες αλλά λίγο έως καθόλου τις 

μόνο- και διχλωροφαινόλες. Με βάση πειράματα που έχουν γίνει διαπιστώνουμε ότι 

είναι δυνατόν να αρχίσουμε διάσπαση των χλωροφαινολών στο έδαφος εισάγοντας 

διασπαστικούς οργανισμούς. Στην περίπτωση που υπήρχε επαρκής αριθμός από 

γηγενή διασπαστικούς οργανισμούς η βιοδιάσπαση θα μπορούσε να γίνει και χωρίς 

την προσθήκη άλλων οργανισμών. Στην περίπτωση που μαζί με τα διασπαστικά 

βακτήρια προσθέσουμε ίσο αριθμό από βακτήρια που μεθυλιώνουν, από πειράματα 

διαπιστώνεται ότι, τα δεύτερα δεν καταστέλλουν την δράση των διασπαστικών 

βακτηρίων. Η βιομεθυλίωση είναι μη επιθυμητή αντίδραση από περιβαλλοντικής 
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άποψης. Διαπιστώθηκε ωστόσο, ότι κάποια στελέχη που μεθυλιώνουν, δεν 

μεθυλιώνουν μόνο τις χλωροφαινόλες αλλά και την κατεχόλη που προκύπτει από την 

βιοδιάσπαση των μόνο- και διχλωροφαινολών και των χλωριωμένων p-υδροκινονών 

που προέρχονται από τον μεταβολισμό των πολυχλωριωμένων φαινολών, στις 

αντίστοιχες χλώρο-μεθοξυφαινόλες και χλώρο διμεθόξυ βενζόλια. Πέρα από τις 

αναερόβιες συνθήκες, αυτές οι ενώσεις φαίνονται μη βιοαποδομήσιμες. Ένα μη 

επιθυμητό επακόλουθο των μεθυλιωμένων προϊόντων είναι η πιθανότητα 

βιοσυσσώρευσης τους εξαιτίας την υψηλής τιμής του log Kow.  

Με άλλα σχετικά περάματα διαπιστώθηκε ότι, η δράση των γηγενών 

βακτηρίων μεθυλίωσης δεν ενισχύεται από την προσθήκη και άλλων βακτηρίων 

μεθυλίωσης. Αντίθετα η προσθήκη βιοδιασπαστικών βακτηρίων οδηγεί στην αύξηση 

του ποσοστού διάσπασης των πενταχλωροφαινολών. Σε αυτή την περίπτωση η 

διάσπαση δεν εμποδίζεται από την παρουσία των βακτηρίων μεθυλίωσης. 

Παρόμοια αποτελέσματα παίρνουμε όταν βιοδιασπασμένα λύματα προστίθενται 

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

προσθήκη εξωτερικής πηγής άνθρακα. Η συμπεριφορά των εδαφών είναι 

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

μελέτες του εδάφους πριν την εφαρμογή στους αγρούς.  

Ο σκοπός της βιολογικής επεξεργασίας του εδάφους είναι να δημιουργηθούν 

στο έδαφος ευνοϊκές περιβαλλοντικές συνθήκες και κατά συνέπεια αύξηση της 

βιοδιάσπασης των μολυσματικών ενώσεων. Ευνοϊκές συνθήκες για τα βακτήρια 

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

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

σημαντικά για την βιολογική δραστηριότητα. Μπορούμε να διακρίνουνε τριών ειδών 

βιολογικές επεξεργασίες. Με αγροκαλλιέργειες, αποκατάσταση in situ, και 

βιοαντιδραστήρες.  

Η αποκατάσταση in situ βασίζεται στην διέγερση της φυσικής διαδικασίας 

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

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

βιοδιασπούν τους ρύπους. Το νερό εμποτίζεται μέσω αποχετεύσεων. Το αντλούμενο 

νερό που περιέχει διαλυμένα τα προϊόντα διάσπασης και τους ρύπους επεξεργάζεται 

πάνω από το έδαφος και συχνά ανακυκλώνεται. Πριν αρχίσει η αποκατάσταση, το 

επιφανειακό στρώμα πρέπει να απομακρυνθεί. Για να αποτραπεί η μόλυνση από 
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εξάπλωση, πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα με παρέμβαση την εφαρμοσμένης 

μηχανικής.  

Βιοαντιδραστήρες. Η ανάπτυξη βιοαντιδραστήρων προσφέρει την δυνατότητα 

σύντομου χρόνου επεξεργασίας του μολυσμένου εδάφους από μία ή δύο περιόδους 

έως και λιγότερο από δύο εβδομάδες εξαιτίας την καλύτερης διαδικασίας ελέγχου και 

της διαθεσιμότητας των ρύπων για τους μικροοργανισμούς. Επιπλέον, οι 

βιοαντιδραστήρες είναι σημαντικοί για την βιολογική επεξεργασία ρυπασμένων 

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

βιοαντισραστήρες προσφέρουν την δυνατότητα, καθαρισμού εδαφών που περιέχουν 

ρύπους χαμηλής βιοδιασπαστικότητας.  

 Ένα σημαντικό στοιχείο στη δημιουργία καινούργιων μικροοργανισμών είναι 

η δημιουργία μια τράπεζας γενετικών μοντέλων που αποκωδικοποιούν χρήσιμα 

τμήματα μεταβολικών μονοπατιών ή εξειδικευμένα ένζυμα που μπορούν να 

συνδυαστούν ώστε να δημιουργήσουν καινούργιες διασπαστικά μονοπάτια. 

Χρησιμοποιώντας γονίδια που κωδικοποιούν την βιοσύνθεση για παράδειγμα 

βιοεπιφανειοδραστικών αυξάνουμε το ποσοστό βιοδιάσπασης γιατί αυξάνεται η 

βιοδιαθεσιμότητα των υποστρωμάτων. Έτσι πολλές λιπαρές ενώσεις που υπάρχουν 

στον κατσίγαρο θα μπορούσαν να διαλυθούν ευκολότερα στο υδάτινο περιβάλλον 

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

(Timmis, et al). 

 

 

1.8.3. Παράγοντες που επηρεάζουν την βιοδιαθεσιμότητα των ρύπων. 

 

Όταν έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από την στιγμή που έγινε η 

μόλυνση του εδάφους με μία τοξική ένωση, συχνά παρατηρούμε ότι η υπολειπόμενη 

ποσότητα γίνεται λιγότερο προσβάσιμη στην βιοδιάσπαση σε σχέση με την ποσότητα 

που έχει προστεθεί προσφάτως στο έδαφος. Σύμφωνα με πειραματικές παρατηρήσεις 

με το βακτήριο Rhodococcus, μπορεί να υπάρξει διακοπή της βιοδιάσπασης αν η 

συγκέντρωση της χλωροφαινόλης υπερβεί κάποια συγκεκριμένη συγκέντρωση γιατί η 

χλωροφαινόλη σε υψηλές συγκεντρώσεις γίνεται τοξική για το συγκεκριμένο 

βακτήριο. Ωστόσο όταν η υγρασία είναι χαμηλή η βιοδιάσπαση εξακολουθεί να 

γίνεται επιτυχώς ακόμα και σε υψηλές συγκεντρώσεις. 
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Με βάση τους Bosma et al., (1997), ο βιομετασχηματισμός τοξικών ενώσεων, 

ελέγχεται από πολλούς παράγοντες μεταξύ των οποίων από την βιοχημική 

δραστηριότητα των μικροοργανισμών και από την μεταφερόμενη ποσότητα της 

χημικής ένωσης που φτάνει στον μικροοργανισμό. Το συνδυαστικό αποτέλεσμα 

αυτών εκφράζεται με το μέγεθος της βιοδιαθεσιμότητας (Bn). Ωστόσο η 

μεταφερόμενη ποσότητα είναι τις περισσότερες περιπτώσεις ο σημαντικότερος 

παράγοντας για την βιοεξυγίανση.  

Ο ρυθμός με τον οποίο τα βακτηριακά κύτταρα μετασχηματίζουν τις χημικές 

ενώσεις κατά την βιοεξυγίανση εξαρτάται από δύο παράγοντες: 1) από τον ρυθμό 

λήψης των χημικών ουσιών και τον μεταβολισμών των βακτηρίων, και 2) από τον 

ρυθμό μεταφοράς των χημικών ουσιών στα κύτταρα. Η αύξηση της ικανότητας των 

μικροβίων να μετατρέπουν τους ρύπους δεν αυξάνει την απόδοση της βιομετατροπής 

γιατί ο περιοριστικός παράγοντας είναι η ποσότητα των ρύπων που φτάνουν στα 

βακτήρια.  

Η βιοδιαθεσιμότητα μιας χημικής ένωσης ελέγχεται από πολλούς 

φυσικοχημικούς παράγοντες όπως η προσρόφηση, η διάχυση, και η διάλυση. 

Ειδικότερα σε περιοχές όπου οι ρύποι παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, 

μέρος αυτών φαίνεται να μην είναι προσβάσιμοι για βιοδιάσπαση. Σε πολλές 

περιπτώσεις η βιομετατροπή των ρύπων δεν ενισχύεται με την προσθήκη θρεπτικών ή 

οξυγόνου, αποδεικνύοντας ότι τα θρεπτικά δεν είναι οι περιοριστικοί παράγοντες. Η 

μείωση της βιοδιαθεσιμότητας με το πέρασμα του χρόνου συχνά σχετίζεται με την 

“γήρανση” ή την “αποσύνθεση”. Αυτή μπορεί να οφείλεται σε: ι) αντιδράσεις 

χημικής οξείδωσης και σε ενσωμάτωση αυτών στο οργανικό υλικό, ιι) στην αργή 

διάχυση σε μικρούς πόρους και απορρόφηση στο οργανικό υλικό, ιιι) ή στο 

σχηματισμό ημιάκαμπτων υμένων γύρω από την μη υδατική φάση υγρών (NAPL) με 

υψηλή αντίσταση προς το NAPL. 

Η μειωμένη βιοδιαθεσιμότητα των ρύπων στο έδαφος οφείλεται στο ότι οι 

ρύποι μεταφέρονται πολύ αργά προς τους μικροοργανισμούς που τους διασπούν. Οι 

ρύποι δεν είναι διαθέσιμοι όταν ο ρυθμός μεταφοράς τους είναι μηδέν, σε αντίθεση 

με το υγρό περιβάλλον στο οποίο η ανάμειξη είναι ευκολότερη με αποτέλεσμα ο 

ρύπος να είναι πιο εύκολα προσβάσιμος από τα βακτήρια. Εκτίμηση του κατωφλίου 

συγκέντρωσης του ρύπου δείχνει ότι τα βακτήρια μπορούν να λιμοκτονούν παρά τις 

υψηλές ποσότητες ρύπου.  
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Οι βακτηριακές αποικίες στο έδαφος παρατηρούνται σε πόρους με μέγεθος 

0.8-3 μm, όπου προστατεύονται από τα “θηράματα” τους. Από την άλλη οι ρύποι 

μπορούν να βρίσκονται σε μικρούς πόρους ή σε καθαρή μορφή, υγρή ή στερεή. Οι 

ρύποι αρχικά εισχωρούν στους μικροπόρους και τα επιφανειακά σωματίδια που όμως 

περιέχουν λίγα βακτήρια. Μετά διαχέονται σε μικρότερους πόρους όπου η 

βιοδιάσπαση λαμβάνει χώρα όταν οι περιβαλλοντικές συνθήκες ευνοούν την 

βακτηριακή δράση. Τέλος πολλές φορές οι ρύποι διαχέονται σε πολύ μικρούς πόρους 

όπου εκεί δεν υπάρχουν βακτήρια. Μετά από μακροχρόνια έκθεση του εδάφους σε 

κάποιο ρύπο, ένα μεγάλο μέρος του οργανικού ρύπου θα βρίσκεται σε πολύ μικρούς 

πόρους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ρυπαντική ουσία και τα βακτήρια να μην έχουν 

ίδια μικροσκοπική κατανομή στο έδαφος.  

Από υπολογισμούς βάση της εξίσωσης του Michaelis-Menten αποδεικνύεται 

ότι η συγκέντρωση των ρύπων είναι χαμηλή γύρω από τα βακτήρια λόγω 

βιοδιάσπασης και αυξάνεται όσο απομακρύνεται από αυτά.  

Η ποσότητα του ρύπου (qd ) που διαχέεται σε ένα κύτταρο ή μία μικροαποικία, 

δίνεται από την διαφορά συγκέντρωσης σε απόσταση (Cd ) μείον την συγκέντρωση 

στην επιφάνεια του κυττάρου (Cc ) καθώς και την σταθερά ανταλλαγής Κ.  

qd = K (Cd - Cc) 

Η ειδική συγγένεια μεταξύ ρύπου και επιφάνειας των κυττάρων δρα σαν 

πρώτης τάξης σταθερά βιοαποδόμησης όταν το C<<Km (Km, σταθερά Michaelis-

Menten) και καθορίζει την ικανότητα των μικροοργανισμών να μειώνουν την 

συγκέντρωση του υποστρώματος στην επιφάνεια των κυττάρων.  

Το κατά πόσο μία ρυπαντική ουσία μπορεί να βιομετατραπεί εξαρτάται από το 

κατά πόσο οι μικροοργανισμοί την χρησιμοποιούν ως πηγή άνθρακα. Επίσης 

εξαρτάται και από τον ρυθμό μεταφοράς του ρύπου προς τα κύτταρα. Απ’ την 

ποσότητα του ρύπου q που μετατρέπεται στην μονάδα του χρόνου, ένα μέρος της 

παροχετεύεται σαν σταθερή ροή qm ενώ το υπόλοιπο qg χρησιμοποιείται για την 

μικροβιακή ανάπτυξη.  

q=qm +qg

Όταν η συνολική ροή του ρύπου q προς τα κύτταρα μειώνεται, τότε μειώνεται 

και η ποσότητα του ρύπου που παροχετεύεται στην σταθερή ροή qm αλλά και αυτή 

που καταναλώνεται από τα κύτταρα qg. Τότε τα κύτταρα είτε πεθαίνουν είτε μπαίνουν 

σε μία αδρανή φάση.  
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Οι υπολογισμοί με μαθηματικές εξισώσεις δεν ανταποκρίνονται πάντα στην 

πραγματικότητα γιατί πολλές φορές η μείωση των ρύπων εξαρτάται από την ενδογενή 

μικροβιακή δραστηριότητα, ή από την μεταφορά των ρύπων. Μία κριτική ανάλυση 

της βιοεξυγίανσης αποδεικνύει ότι η ενδογενής μικροβιακή δραστηριότητα περιορίζει 

την βιοεξυγίανση μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις. Τις περισσότερες φορές η 

μεταφορά του ρύπου είναι αυτή που εμποδίζει την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων 

των μικροβίων να διασπούν τους ρύπους. Κάποιες φορές επιβάλλεται να γίνουν 

παρεμβάσεις για να αλλάξει η δομή των ρύπων ώστε να αυξηθεί η βιοδιαθεσιμότητά 

τους. Μία άλλη πιθανότητα είναι η χρήση επιφανειοδραστικών τα οποία σε ορισμένες 

περιπτώσεις φαίνεται να υποκινούν την βιοδιαθεσιμότητα των ρυπαντικών ενώσεων. 

 

1.8.4. Γενετικά τροποποιημένα βακτήρια ενάντια στην περιβαλλοντική μόλυνση 

 

Δύο γενικές στρατηγικές αναπτύχθηκαν εργαστηριακά σχετικά με τα 

καταβολικά μονοπάτια επικίνδυνων ενώσεων διαμέσου γενετικών χειρισμών. Αν 

αυτές οι ενώσεις εμφανίζουν σημαντικές δομικές αναλογίες με ενώσεις που διασπούν 

οι μικροοργανισμοί, αρκεί να εντοπιστούν τα σημεία της μεταβολικής οδού που δεν 

είναι συμβατά για την νέα ένωση, και να τα διαφοροποιήσουμε ώστε να γίνεται 

εφικτή η διάσπασή τους. Η προσέγγιση γενικά οδηγεί στην επέκταση του αριθμού 

των ενώσεων που μπορούν να διασπαστούν από την ίδια μεταβολική οδό. Η 

επέκταση την μεταβολικής οδού μπορεί να είναι οριζόντια όπου περισσότερα 

ανάλογα μιας ένωσης μπορούν να μεταβολιστούν π.χ. ως συνέπεια μετάλλαξης της 

ενεργού ζώνης του ενζύμου. Μπορεί να είναι επίσης κάθετη, όπου τα ήδη υπάρχοντα 

μονοπάτια χρησιμοποιούνται σαν βάση στην οποία συνδέονται επιπρόσθετα ένζυμα. 

Εναλλακτικά, αν δεν υπάρχει σχετικό μονοπάτι για κάποιες ενώσεις, νέες 

μεταβολικές οδοί μπορούν να δημιουργηθούν αναζητώντας κατάλληλα ένζυμα σε 

βακτήρια που υπάρχουν στο περιβάλλον.  

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το βακτήριο Peudomonas putida που μεταφέρει το 

πλασμίδιο TOL για την διάσπαση αλκυλιωμένων βενζολικών ενώσεων. Τα φαινολικά 

ή βενζολικά παράγωγα είναι πολύ τοξικές ενώσεις, ωστόσο μπορούν να διασπαστούν 

μέσω τις οδού την κατεχόλης από μικροοργανισμούς που υπάρχουν στο έδαφος και 

στα απόβλητα. Τα βιομηχανικά απόβλητα συχνά περιέχουν μίγμα από χλωριωμένες ή 

μεθυλιωμένες φαινόλες και βενζολικές ενώσεις. Τέτοια μίγματα όχι μόνο είναι 
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δύσκολο να διασπαστούν αλλά τείνουν να αποσταθεροποιούν τις ομάδες των 

μικροοργανισμών που διασπούν τις φαινόλες και τις βενζολικές ενώσεις. Αυτό το 

πρόβλημα έγκειται στην ύπαρξη δύο τρόπων διάσπασης του δακτυλίου της 

κατεχόλης, την meta- και ortho-. Η κατεχόλη και η χλωροκατεχόλη είναι γενικά 

αντικείμενο ortho- διάσπασης, αν και η μεθυλκατεχόλη επιτρέπει μόνο την meta- 

διάσπαση. Αν και υπάρχουν και οι δύο μεταβολικές οδοί στους μικροοργανισμούς, 

μόνο η μία είναι λειτουργική ανάλογα με το υπόστρωμα που είναι διαθέσιμο κάθε 

φορά. Ωστόσο, όταν και οι δύο χλώρο- και μεθύλ-κατεχολες σχηματίζονται από 

μίγμα χλωριωμένων και μεθυλιωμένων αρωματικών ενώσεων, και οι δύο μεταβολικές 

οδοί είναι λειτουργικές συχνά στον ίδιο οργανισμό, και η κατεχόλη διασπάται με τους 

δύο τρόπους διάσπασης. Αν και η ortho- διάσπαση της χλωροκατεχόλης οδηγεί σε 

παραγωγικό μεταβολισμό, με την μεθυλιωμένη κατεχόλη η μεταβολική διαδικασία 

διακόπτεται. Όμοια η meta- οδός της μεθυλκατεχόλης οδηγεί σε παραγωγικό 

μεταβολισμό, ενώ για την χλωροκατεχόλη η μεταβολική διαδικασία διακόπτεται ή 

παράγει προϊόντα που απενεργοποιούν το ένζυμο για την διάσπαση του δακτυλίου. 

Η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι η δημιουργία μιας καταβολικής οδού για τις 

χλωριωμένες και μεθυλιωμένες αρωματικές ενώσεις που χρησιμοποιούν μόνο ένα 

από τους δύο τύπους διάσπασης του βενζιλικού δακτυλίου της κατεχόλης (ortho- ή 

meta-)(K.N. Timmis, et al).  

Από τις τελευταίες μετρήσεις των επιπέδων των περιβαλλοντικών ρύπων 

φαίνεται ότι είναι απαραίτητη μεγαλύτερη εκμετάλλευση της δραστηριότητας των 

βακτηρίων να την διάσπαση των ρύπων. Δυστυχώς, κάποιοι χημικοί ρύποι περιέχουν 

δομικά στοιχεία ή υποκαταστάτες που παρέχουν στα μόρια υψηλό βαθμό αντίστασης 

στις ενζυμικές επιθέσεις ή είναι παρόν σε μίγματα που είναι ασύμβατα με την 

αποτελεσματική διάσπαση των τοξικών ενώσεων. Οι μικροοργανισμοί του εδάφους 

έχουν την ικανότητα να αναπτύσσουν ένζυμα ικανά να διασπούν το μεγαλύτερο 

μέρος των οργανικών ενώσεων, αλλά η ανάπτυξη νέων καταβολικών μονοπατιών 

προχωράει πολύ αργά οπότε απαιτούνται πολλαπλές γενετικές αλλαγές.  

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα την πειραματικής ανάπτυξης των μεταβολικών 

μονοπατιών είναι ότι οι εργαστηριακές συνθήκες που επιλέγονται μπορούν να είναι 

παντελώς άσχετες με τις φαινοτυπικές αλλαγές που επιθυμούμε. Διαδοχικές αλλαγές 

μπορούν να αναπτύσσονται και να προκαλούνται σε διάφορους οργανισμούς και να 

συνδυάζονται διαδοχικά ή ταυτόχρονα στους οργανισμούς που έχουν επιλεγεί για να 
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πραγματοποιούν τις βιοδιασπαστικές δραστηριότητες. Με αυτό τον τρόπο, η 

αναπτυξιακή διαδικασία μπορεί ουσιαστικά να επιταχυνθεί.  

Τα πειράματα επιβεβαιώνουν ότι η πειραματική ανάπτυξη των μεταβολικών 

μονοπατιών είναι πιθανό και έχει σημαντική ισχύ για να επιταχύνει την ανάπτυξή των 

μικροβίων που θα είναι ικανά να διασπούν ειδικές τοξικές και επιβλαβής ενώσεις.  

Στο μέλλον ο αναμετασχηματισμό των γονιδίων που εκφράζουν κάποια ένζυμα 

και ρυθμιστές, θα είναι επιτακτική η ανάγκη. Η στρατολόγηση κατάλληλων 

μεταφορικών μεμβρανών για ασυνήθιστα υποστρώματα ανάπτυξης ή μετατροπής, 

μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να είναι σημαντική, όπως και η απομόνωση 

μεταλλαγμένων οργανισμών που είναι ανθεκτικοί στην τοξικότητα κάποιων ενώσεων. 

Επιπρόσθετα, μπορεί να υπάρξουν εφαρμογές στις οποίες η αποτελεσματικότητα των 

αναπτυσσόμενων δραστηριοτήτων μπορεί να αυξηθεί σημαντικά αν το 

μετασχηματισμένο βακτήριο είναι ικανό να κινείται προς το στόχο. Συνεπών, ο 

πειραματικός μετασχηματισμός των βακτηρίων και η κινητικότητα τους στο μέλλον 

θα τύχει σημαντικής προσοχής.  

 

1.8.5. Παράγοντες που επιταχύνουν την βιοδιάσπαση των επικίνδυνων αποβλήτων  

 

Για την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων σημαντικό ρόλο παίζουν ένας 

προσανατολισμός προς την τεχνολογία.  

Συγκέντρωση των μικροοργανισμών. Αυξάνοντας την συγκέντρωση της ενεργού 

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

συγκέντρωσης μικροοργανισμών υπάρχει επιπρόσθετο όφελος. Η μετατροπή των 

τοξικών ενώσεων μπορεί να αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε η συγκέντρωση τους να 

διατηρηθεί κάτω από το όριο τοξικότητας των μικροοργανισμών. Υπάρχουν διάφοροι 

μέθοδοι για να μπορούμε να διατηρούμε υψηλές τις συγκεντρώσεις των 

μικροοργανισμών στους αντιδραστήρες. Αυτές οι μέθοδοι σχετίζονται με την 

ακινητοποίηση των μικροοργανισμών στο μεταφορικό υλικό, στην χρήση 

μεμβρανών, ή στον διαχωρισμό των μικροοργανισμών από το ήδη επεξεργασμένο 

απόβλητο και την επιστροφή τους στον αντιδραστήρα. Η μέθοδος που εφαρμόζεται 

εξαρτάται από το μέσο όπου επεξεργάζεται ο ρύπος. 

Ανάμιξη και μεταφορά μάζας. Για μία αποτελεσματική διάσπαση απαιτείται 

μία καλή ανάμιξη που θα επιτρέπει στενή επαφή μεταξύ μικροοργανισμών, 

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

50 



                                                                                                                                                                 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ρύποι δεν είναι εύκολα προσβάσημοι από τους μικροοργανισμούς. Αυτό συμβαίνει 

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

όταν ο ρύπος προσροφάται ισχυρά.  

Παραγωγή ενδιάμεσων προϊόντων. Ενώσεις που δεν είναι υδατοδιαλυτές 

μπορούν να μετατραπούν από τους μικροοργανισμούς σε ενδιάμεσα προϊόντα που 

είναι υδατοδιαλυτά. Επίσης μπορούν να παραχθούν πτητικές ενώσεις που θα 

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

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

τα τοξικά ενδιάμεσα προϊόντα από το σύστημα ώστε να εμποδίσουμε την διάσπασή 

του
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

2.1. Εισαγωγή  

 

 Αναζητώντας οικολογικά βιώσιμες και οικονομικά αποδεκτές μεθόδους, για 

την αντιμετώπιση προβλημάτων ρύπανσης από την ανεξέλεγκτη ρήψη κατσιγάρου 

τόσο στο χερσαίο όσο και στο υδάτινο περιβάλλον, γίνεται προσπάθεια προσέγγισης 

διαφόρων μεθόδων βιοεξυγίανσης. Για την επεξεργασία των ΥΑΕ έχουν 

επιστρατευτεί πολλές τεχνολογικές μέθοδοι αλλά και βιολογικές όπως η χρήση 

μικροοργανισμών. Πολλές μελέτες εστιάζονται στην ικανότητα των μυκήτων να 

μειώνουν τόσο το ολικό οργανικό φορτίο όσο και να διασπούν πολύπλοκες οργανικές 

ενώσεις όπως οι πολυφαινόλες και τα φλαβονοειδή, μειώνοντας την φυτοτοξικότητα 

των ΥΑΕ. Ωστόσο, μελέτες με βακτηριακά στελέχη έδειξαν ότι τα τελευταία μπορούν 

να συμβάλουν τόσο στην μείωση του ολικού οργανικού φορτίου, όσο και στην 

βιοδιάσπαση πολύπλοκων οργανικών ενώσεων όπως οι πολυφαινόλες. Δεδομένου της 

εύκολης και γρήγορης ανάπτυξης βακτηριακών καλλιεργειών αλλά και της 

δυνατότητας χρήσης γενετικά τροποποιημένων μικροοργανισμών, τα βακτήρια 

μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο και οικονομικό εργαλείο για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων ρύπανσης του περιβάλλοντος από την ανεξέλεγκτη ρήψη των ΥΑΕ σε 

αυτό.  

Στην παρούσα μελέτη απομονώθηκαν είκοσι τυχαία βακτηριακά στελέχη από 

λιόζουμο ελαιουργείου τριών φάσεων και στην συνέχεια αξιολογήθηκε την ικανότητα 

τους να βιοδιασπούν το απόβλητο μειώνοντας τόσο το ολικό οργανικό φορτίο όσο τις 

πολυφαινόλες καθώς και το χρώμα. 

 Για την διεκπεραίωση αυτής της διατριβής πραγματοποιήθηκαν πειράματα 

που βασίστηκαν στην:  

• Μέτρηση του ρυθμού ανάπτυξης, τόσο σε στερεές όσο και σε υγρές 

καλλιέργειες, όλων των στελεχών σε καθαρές φαινολικές ενώσεις που 

συναντώνται στον κατσίγαρο, όπως βανιλικό οξύ, καφεϊκό οξύ, p-κουμαρικό 

οξύ, συρινγκικό οξύ και φερουλικό οξύ καθώς και σε καθαρή φαινόλη, και ο-

κρεσόλη. 

• Μέτρηση του ρυθμού ανάπτυξης όλων των παραπάνω στελεχών με τις ίδιες 

ενώσεις παρουσία γλυκόζης, ώστε να μελετηθεί το κατά πόσο, ενώσεις όπως οι 
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παραπάνω, μπορούν να έχουν ένα κατασταλτικό ρόλο στην ανάπτυξη των 

βακτηρίων. 

• Μέτρηση με UV-vis φασματοφωτόμετρο του βαθμού μείωσης των καθαρών 

ενώσεων μετά από επώαση με τα βακτηριακά στελέχη, και προσπάθεια 

επιλογής των ικανότερων βακτηρίων. 

• Μελέτη της καμπύλης ανάπτυξης των στελεχών που προκαλούν μείωση των 

φαινολικών. 

• Μέτρηση των ολικών φαινολικών με την μέθοδο Folin-Ciocalteau. 

• Υπολογισμός του ρυθμού μείωσης του ολικού οργανικού άνθρακα με την 

μέθοδο ΤΟC (Total Organic Carbon) 

• Ανάπτυξη μεθόδου μέτρησης των φαινολικών με υγρή χρωματογραφία 

αντίστροφης φάσης, RP-HPLC. 

• Ανάλυση και μέτρηση της μείωσης των φαινολικών στο λιόζουμο με υγρή 

χρωματογραφία αντίστροφης φάσης RP-HPLC. 

• Ανάλυση των προϊόντων του μεταβολισμού ορισμένων στελεχών με υγρή 

χρωματογραφία LC-MS.  

• Μελέτη του πλασμιδιακού γονιδιόματος των μη χαρακτηρισμένων στελεχών ως 

προς το πλασμιδιακό τους περιεχόμενο.  

 

2.2. Ετοιμασία θρεπτικών για την ανάπτυξη βακτηρίων 
 

2.2.1 Υγρά και στερεά θρεπτικά υλικά και μέθοδοι καλλιέργειας βακτηρίων. 

 

 Όλα τα θρεπτικά υλικά παρασκευάστηκαν με αποσταγμένο νερό και 

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

προστέθηκε άγαρ σε τελική συγκέντρωση 1,5%. Απλά ή σύνθετα υποστρώματα ή 

μείγμα αυτών προστίθενται μετά την αποστείρωση από συγκεκριμένα διαλύματα 

γνωστής περιεκτικότητας. Πριν την στερεοποίηση των στερεών υποστρωμάτων 

προστίθενται ανάλογες ποσότητες αλάτων και υποστρώματος. Στη συνέχεια 

μεταφέρονται περίπου 20 ml σε κάθε τρυβλίο petri. Μετά την στερεοποίηση 

διατηρούνται στους 4°C μέχρι τη χρήση τους. Ο εμβολιασμός των τρυβλίων και των 

υγρών καλλιεργειών γίνεται βουτώντας τον αποστειρωμένο σε λύχνο Bunser 

συρμάτινο μικροβιολογικό κρίκο και ο καθαρισμός μονήρων αποικιών γίνεται 
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σύμφωνα με τις συνήθεις μικροβιολογικές διαδικασίες. Διαλύματα σακχάρων και 

αλάτων αποστειρώθηκαν χωριστά και προστέθηκαν υπό ασηπτικές συνθήκες μετά 

την αποστείρωση. 

Σύσταση του Nutrient Broth 

Ο θρεπτικός ζωμός ΝΒ αποτελείται από: 

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

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

• Άλατα  π.χ. NaCl 

• Σε pH= 7,4 

 

Σύσταση υγρού θρεπτικού υλικού 1x Μ9R 

R Salts                                           όπου τα 250 ml περιέχουν:

 10% MgSO4 . 7H2O                   200 ml         (20 g) 

 1,0% FeSO4 . 7H2O                      50 ml        (0,5 g) 

 πυκνό ΗCl        1,0 ml 

 

20x M9 Medium  όπου τα  500 ml περιέχουν: 

 Na2HPO4                       67 g 

 KH2PO4                         30 g 

 NaCl                              5,0 g 

 NH4Cl                           1,0 g 

 

Επίσης για την ετοιμασία του υγρού θρεπτικού χρησιμοποιούνται τα 

ακόλουθα διαλύματα αφού πρώτα αποστειρωθούν σε κλίβανο: 

1M MgSO4   (100 ml) 

1M CaCl2     (100 ml) 

1M Γλυκόζη (100 ml) 

 

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

διαδικασία: 

Σε 940 ml νερό προσθέτω: 

50 ml από το 20x M9 

7 ml από το R Salts 

2 ml από το 1M MgSO4 

0,1 ml από το 1M CaCl2
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Πηγή άνθρακα: Τελική συγκέντρωση 5mM (πχ. 5 ml γλυκόζης 1Μ). (Θεοφίλου) 

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

1x M9R με την ανάλογη πηγή άνθρακα. Ο εμβολιασμός γίνεται μεταφέρονται 

μονήρεις αποικίες από τρυβλία petri, με ένα συρμάτινο μικροβιολογικό κρίκο 

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

επωαστήρα τύπου Innova 4340 (illuminated refrigarated incubator shaker).  

 

 

2.3. Απομόνωση βακτηριακών στελεχών 
 

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

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

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

βακτηριακών στελεχών ακολούθησαν διαδοχικές μεταφορές μονήρων αποικιών, σε 

τρυβλία petri με θρεπτικό υλικό ΝΑ.  

 

 

2.4. Διατήρηση απομονωμένων βακτηριακών στελεχών. 
 

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

 

 Μονήρης αποικίες καλλιεργειών χρησιμοποιούνται για την επώαση περίπου 

10 ml θρεπτικού υγρού ΝΒ (nutrient broth). Οι καλλιέργειες επωάζονται σε κωνικές 

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

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

διατηρείται στους -80°C. 

Νέες καλλιέργειες πραγματοποιούνται με μεταφορά μικρής ποσότητας 

μολύσματος αγγίζοντας ένα αποστειρωμένο κρίκο καλλιέργειας στο παγωμένο μίγμα 

γλυκερόλης- καλλιέργειας, για εμβολιασμό μικρού όγκου (10 ml) θρεπτικού υγρού 

και επώαση του στους 28°C για 24 ώρες. 
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2.4.2. Διατήρηση σε θερμοκρασία δωματίου (agar slopes). 
 
 Σε ειδικούς αποστειρωμένους γυάλινους σωλήνες προστίθεται υγρό ΝΑ 

(περίπου τα 2/3 της χωρητικότητας του σωλήνα) και αφήνεται να στερεοποιηθεί 

τοποθετώντας τον σωλήνα σε κλίση ώστε να δημιουργηθεί μία επικλινής επιφάνεια. 

Στην συνέχεια με κρίκο καλλιέργειας απλώνουμε στην επικλινή επιφάνεια ποσότητας 

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

κλείνεται αεροστεγώς με ταινία parafilm και διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου.  

 

2.5. Προετοιμασία λιόζουμου 
  

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

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

υποβλήθηκε σε φυγοκέντρησή στις 7500 rpm για 20 min, διαχωρισμό του 

υπερκείμενου υγρού και επαναφυγοκέτρηση στις ίδιες συνθήκες για περαιτέρω 

απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών. Ρύθμιση του pH στο 7,0 με NaOH 1Ν. Η 

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

με αποσταγμένο νερό που περιέχει ανάλογες ποσότητες σε Μ9x20, R salts, MgSO4 

και CaCl2. 

 Συνολικά μελετήθηκαν 22 βακτηριακά στελέχη. Τα 20 έχουν απομονωθεί από 

το λιόζουμο και τους δόθηκε η συμβατική ονομασία με τους αριθμούς από το 1 έως 

20, ενώ τα άλλα δύο είναι χαρακτηρισμένα στελέχη Pseudomonas, και πρόκειται για 

τα στελέχη Pseudomonas putida (PPu) και Pseudomonas aeruginosa (PAT1). 

 

2.6 Καμπύλη ανάπτυξής  
 
 Σε μία τυπική καμπύλη ανάπτυξης διακρίνουμε 4 διαφορετικές φάσεις. 

 Λανθάνουσα φάση (Lag phase): Σε αυτό το χρονικό διάστημα οι 

μικροοργανισμοί προσαρμόζονται στο συγκεκριμένο θρεπτικό υλικό για την 

ανάπτυξή τους. 

 Φάση εκθετικής ανάπτυξης (Exponetial growth phase): Όπου οι 

μικροοργανισμοί αναπτύσσονται με εκθετικό ρυθμό. Ο αριθμός τους 

αυξάνεται εκθετικά. 

56 



                                                                                                                                            2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 Στάσιμη φάση (Stationary phase): Εδώ ο πληθυσμός παραμένει σταθερός 

λόγω του ότι ο ρυθμός διπλασιασμού των κυττάρων είναι ίσος με το ρυθμό 

θανάτου. 

 Φάση αποκλίσεως (Θανάτου) (Exponential death phase): Ο πληθυσμός 

μειώνεται εκθετικά καθώς συσσωρεύονται τοξικά παραπροϊόντα του 

μεταβολισμού τους τα οποία προκαλούν το θάνατο των κυττάρων.  

 

 
Σχήμα 2.1: Τυπική καμπύλη ανάπτυξης βακτηρίων. 

 

Σε κατσίγαρο αραιωμένο 1/10 με Μ9R και επωαζόμενο στους 28°C, με 

ανάδευση όλα τα βακτήρια που μελετήθηκαν παρουσίασαν γρήγορη προσαρμογή με 

μικρό χρόνο παραμονής στην λανθάνουσα φάση. Ενώ η εκθετική φάση θανάτου 

αρχίζει μετά από 50 ώρες περίπου. Χαρακτηριστικό είναι ότι, το στέλεχος 8 είχε τον 

πιο αργό ρυθμό ανάπτυξης με αποτέλεσμα η εκθετική φάση να διαρκεί περισσότερο, 

όπως φαίνεται από τις τιμές του O.D. στον πίνακα 2.1 και από την καμπύλη 

ανάπτυξης στο σχήμα 2.2. 

 

Στελέχη  O.D600nm 
t=0h 

O.D600nm 
t=5h 

O.D600nm 
t=7h 

O.D600nm 
t=22h 

O.D600nm 
t=24h 

O.D600nm 
t=28h 

O.D600nm 
t=50h 

6 0.066 0.952 1.042 1.084 1.088 1.090 1.026 
8 0.076 0.504 0.832 1.077 1.107 1.080 1.012 
14 0.088 0.900 1.011 0.998 1.010 0.986 0.951 
18 0,062 0,891 1,039 1,135 1,152 1,108 1,053 
20 0,066 0,986 1,043 1,040 1,044 1,006 0,891 

Πίνακας 2.1: Μικροβιακή ανάπτυξη. 
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Καμπύλη μικροβιακής ανάπτυξης
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Σχήμα 2.2: Μπλε καμπύλη, στέλεχος 20 ( ⎯ ), κόκκινη καμπύλη, στέλεχος 8 ( ⎯ ). 

 

Σύμφωνα με το σχήμα 2.2, το στέλεχος 20 μπαίνει στην στάσιμη φάση μετά 

από 8 ώρες ενώ το στέλεχος 8 μετά από 25ώρες. Όταν το στέλεχος 20 βρίσκεται ήδη 

στην φάση θανάτου το 8 βρίσκεται στην στάσιμη φάση. Ωστόσο και τα δύο στελέχη 

έχουν γρήγορη προσαρμογή άρα δεν παρατηρείται λανθάνουσα φάση.  

 

2.7. Μέτρηση Ολικών φαινολικών με την μέθοδο Folin-Ciocalteu 
 

Αρχή μεθόδου 

 Βασίζεται στην οξείδωση των φαινολικών σε αλκαλικό περιβάλλον. Το κλασσικό 

αντιδραστήριο Folin-Ciocalteu χρησιμοποιείται για τον φωτομετρικό προσδιορισμό των 

ολικών φαινολικών. Αποτελείται από μείγμα φωσφοροβολφραμικού 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). Τα προϊόντα οξείδωσης παρουσιάζουν 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, συνεπώς αντιδρά με 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 ισοδύναμο (mg/L) καφεϊκού, γαλλικού και 
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συρινγγικού οξέως που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία πρότυπων καμπύλων 

αναφοράς. 

Διαδικασία  

 Φυγοκέντρηση 1,5 ml κατσιγάρου για 5 min στις 10.000 rpm, σε θερμοκρασία 

+4°C. 

 Προσθήκη 20 ml απιονισμένου νερού σε ογκομετρικούς σωλήνες των 50 ml. 

 Λήψη 250 μl από το υπερκείμενο του φυγοκεντρισμένου λιόζουμου με πιπέτα 

των 1000 μl. 

 Προσθήκη 1250 μl του αντιδραστηρίου Folin-Ciocalteau. 

 Προσθήκη μετά από 1 min και όχι πάνω από 8 min διαλύματος άνυδρου 

Να2CO3 20% 3,75 ml με σιφώνιο των 5 ml. 

 Συμπλήρωση των ογκομετρικών σωλήνων με απιονισμένο νερό μέχρι τελικό 

όγκο 25 ml και ανάδευση. 

 Μετά από δύο ώρες μέτρηση του O.D. σε φασματοφωτόμετρο στα 760nm 

(Ζερβάκης) 

Η συγκέντρωση σε mg/l σε ολικά φαινολικά εκφράζεται ως προς δύο 

φαινολικά συστατικά το συρινγκικό οξύ και βανιλικό οξύ, για τα οποία έχει γίνει 

πρότυπη καμπύλη αναφοράς. 

Standard curve Syringic acid 

y = 83,45x + 0,047
R2 = 0,9979
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Σχήμα 2.3: Ενδεικτική καμπύλη αναφοράς του συρινγκικού οξέος. 
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Standard curve Vanillic acid

y = 80,77x + 0,0976
R2 = 0,9937
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Σχήμα 2.4: Ενδεικτική καμπύλη αναφοράς του βανιλικού οξέος. 

 

 

2.8. Μέτρηση Ολικού Οργανικού Άνθρακα (TOC). 
 
Αρχή μεθόδου  
 

Ως Ολικός Οργανικός Άνθρακας (TOC), ορίζεται ο άνθρακας των οργανικών 

ενώσεων ο οποίος για να υπολογιστεί μετατρέπεται σε CO2 με οξείδωση, αφού πρώτα 

έχει απομακρυνθεί ο ολικός ανόργανος άνθρακας (TIC) (ανθρακικά, διτανθρακικά 

ιόντα και CO2) από το υδατικό δείγμα. Για την μέτρηση του Ολικού Οργανικού 

Άνθρακα (TOC), χρησιμοποιήθηκε το μηχάνημα Model 700 Total Organic Carbon 

(TOC) Analyzer της εταιρείας O I Analytical.  

 Ο αναλυτής Model 700 TOC μπορεί μα αναλύει υδατικά δείγματα που έχουν 

συγκέντρωση από 4 ppb έως 10.000 ppm C. Η αναλυτική κλίμακα του Model 700 

εξαρτάται από τον όγκο του προς ανάλυση δείγματος. Το δείγμα εισάγεται με 

σύριγγα στο βρόγχο (loop) όπου γίνεται η ανάλυση.  

Η τιμή του TOC προσδιορίζεται με την μέτρηση του CO2 που σχηματίζεται με 

την χημική οξείδωση του οργανικού άνθρακα που υπάρχει στο δείγμα. Αφού το 

δείγμα οξειδωθεί και καθαριστεί από τον ολικό ανόργανο άνθρακα (ΤΙC), 

προστίθεται ένα ισχυρό οξειδωτικό, το υπερθειικό νάτριο (Na2S2O8). Αυτό το 

οξειδωτικό αντιδρά γρήγορα με τον οργανικό άνθρακα του δείγματος σε ειδικό 

θάλαμο αντίδρασης στους 100°C σχηματίζοντας CO2. Όταν ολοκληρωθεί η 

αντίδραση της οξείδωσης, απομακρύνεται το CO2 από το διάλυμα με την βοήθεια 
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ρεύματος αζώτου και συγκεντρώνεται με παγίδευση. Στη συνέχεια μεταφέρεται στον 

μη διασκεδαστικό υπέρυθρο αναλυτή (NDIR) ο οποίος έχει προσαρμοστεί ώστε να 

μας δίνει την μάζα του CO2 που εντοπίζεται στο δείγμα. Η μάζα του CO2 που 

μετράται αντιστοιχεί στην μάζα του οργανικού άνθρακα που αρχικά υπήρχε στο 

δείγμα.  

Για να αποφευχθούν παρεμβολές στις τιμές της συγκέντρωσης του C θα 

πρέπει τα δείγματα να διατηρούνται σε γυάλινους σωλήνες pyrex η οποίοι 

προηγουμένως θα έχουν καεί σε κλίβανο στους 400°C ώστε να έχει απομακρυνθεί 

κάθε ίχνος από οργανικό άνθρακα. Επιπλέον για δείγματα με συγκέντρωση άνθρακα 

κάτω από 50 ppb πρέπει να διατηρούνται κλειστά ώστε να μην υπάρχουν παρεμβολές 

από την έκθεση τους στην ατμόσφαιρα.  

Τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται κατά την διαδικασία της αντίδρασης 
είναι: 

 Υπερθειικό νάτριο (Na2S2O8) (100 g/L). Ετοιμάζεται με διάλυση 100 g 

Na2S2O8 σε 1000 ml υπερκαθαρού Η2Ο. 

 Φωσφορικό οξύ (H3PO4) (5% vol/vol). Το διάλυμα 5% ετοιμάζεται 

προσθέτοντας 59 ml αντιδραστηρίου ACS 85% H3PO4 σε 1 L υπερκαθαρού 

Η2Ο. 

Τέλος χρησιμοποιούμε ένα πρότυπο διάλυμα του αποτελείται από διφθαλικό 

κάλιο (ΚΗΡ) με συγκέντρωση 1000 ppm. Για την ετοιμασία του διαλύονται 2,128 g 

ΚΗΡ σε 1000 ml υπερκαθαρού Η2Ο. 

Ξεκινώντας από το πρότυπο διάλυμα (1000 ppm) κάνουμε διαδοχικές 

αραιώσεις. Κάνοντας μέτρηση αυτών των δειγμάτων με την γνωστή συγκέντρωση 

προκύπτουν κάποιες τιμές τάση σε mV όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα 2.2. 

Συγκέντρωση πρότυπου 
διαλύματος (ppm) 

mV 

1,0 19,998 
2,5 49,887 
5,0 98,468 
10,0 197,042 
12,5 247,330 
15,0 306,978 
20,0 408,122 
25,0 514,655 

Πίνακας 2.2 

Στην δικιά μας περίπτωση με βάση τις τελευταίες τιμές, και τις τιμές των  
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συγκεντρώσεων προκύπτει η ακόλουθη εξίσωση και η καμπύλη αναφοράς: 

y=20,61 x – 4,1245 

 

Standard curve TOC

y = 20,61x - 4,1245
R2 = 0,9995
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Σχήμα 2.5: Καμπύλη αναφοράς 

 

Ετοιμασία δειγμάτων:  

Λόγω της φύσης των δειγμάτων απαιτείται μία αραίωση ώστε να παίρνουμε 

τιμές μέσα στα όρια ευαισθησίας του αναλυτή. Όλα τα δείγματα πριν την μέτρηση 

έχουν αραιωθεί συνολικά κατά 1000 φορές με υπερκαθαρό νερό. 

 

 

2.9. Ανάπτυξη μεθόδου διαχωρισμού των φαινολικών ενώσεων με 

υγρή χρωματογραφία αντίστροφης φάσης (RP-HPLC) 
 

Αρχή μεθόδου

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

χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό διαφόρων οργανικών ενώσεων (από ασθενώς πολικές 

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

ακολουθούμενες από εκείνες με μειωμένη πολικότητα. Το προς διαχωρισμό μίγμα εισάγεται 

στην κορυφή της στήλης και περνά από την στήλη με την βοήθεια της κινητής φάσης. Εάν ένα 

συστατικό του μίγματος συγκρατείται ασθενέστερα από την στατική φάση θα διατρέξει 

γρηγορότερα την στήλη από ένα άλλο συστατικό που συγκρατείται ισχυρότερα. Κατ’ αυτόν 
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τον τρόπο ο διαχωρισμός του μίγματος είναι δυνατός εάν υπάρχουν διαφορές στην 

απορρόφηση από την κινητή φάση. Το τυπικό μοντέλο έκλουσης φαινολικών ενώσεων, 

σύμφωνα με τους Pirisi et al., 1997, έχει ως εξής:  

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

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

< oleuropein < ligstroside. 

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

του πολικού κλάσματος του ελαιολάδου. Τα φλαβονοειδή ανιχνεύονται σε υψηλότερα μήκη 

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

Στην χρωματογραφία αντίστροφης φάσης χρησιμοποιείται σαν κινητή φάση 

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

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

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

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

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

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

ισοκρατική έκλουση. Εναλλακτικά όταν η σύσταση της μεταβάλλεται με ένα 

προκαθορισμένο τρόπο, τότε καλείται βαθμιδωτή έκλουση.  

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

στήλη μέσα στην οποία υπάρχει ένα στρώμα από ανόργανο πολύμερο Si-OΗ silica 

(σαν υπόστρωμα) στην οποία έχει συνδεθεί με χημικό δεσμό υδρογονανθρακική 

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

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

οι λοιπές σωληνώσεις του συστήματος HPLC, πρέπει να αντέχουν τις πιέσεις που 

χρησιμοποιούνται και ακόμα να μην αντιδρούν χημικά με τους διαλύτες της κινητής 

φάσης.  

Η κατακράτηση μιας ένωσης σε μία ανάστροφης φάσης χρωματογραφική 

ανάλυση καθορίζεται από την πολικότητα της ένωσης και τις συγκεκριμένες 

πειραματικές συνθήκες που εφαρμόζονται, όπως: 

Την σύσταση της κινητής φάσης  

 Το είδος του πληρωτικού υλικού της στήλης 

 Την θερμοκρασία 

63 



                                                                                                                                            2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Γενικότερα η ρύθμιση της κατακράτησης μίας ένωσης πραγματοποιείται κατά 

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

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

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

τέτοια κινητή φάση εκλούει όλες τις ενώσεις κοντά στο t0 χωρίς να υπάρχει ο 

απαιτούμενος διαχωρισμός. Στην συνέχεια με διαδοχικές μειώσεις του ποσοστού του 

ακετονιτριλίου και αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού του νερού, παίρνουμε μία 

περισσότερο βελτιωμένη εικόνα. 

Μετά την έξοδο από την στήλη τα διαχωρισμένα συστατικά του μίγματος 

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

στην στήλη και επιτρέπει την αξιοποίηση του στην ανάλυση. Ένας ιδανικός 

ανιχνευτής για το HPLC θα πρέπει, i) να έχει χαμηλά όρια ανιχνεύσεως, στην περιοχή 

των ng-mg. ii) Να αποκρίνεται σε όλα τα συστατικά του μίγματος ή να έχει γνωστή 

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

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

συστατικού και κατά συνέπεια της κορυφής του. 

 

Προετοιμασία δειγμάτων 

 Δείγμα κατσιγάρου επωασμένου και μη, φυγοκεντρείται για 5 min στις 10.000 

rpm και θερμοκρασία 4 °C, ώστε να απομακρυνθούν τα κύτταρα σαν ίζημα. Από το 

υπερκείμενο μεταφέρουμε 5ml σε ενεργοποιημένη στήλη Cartridges Li Chrolut RP-

18 (500 mg), όγκου 3ml. Η ενεργοποίηση γίνεται αφήνοντας να περάσουν μέσα από 

την στήλη αρχικά 10 ml διαιθυλαιθέρα και στην συνέχεια 10 ml υπερκαθαρού Η2Ο. 

Αφού περάσουμε το δείγμα αφήνουμε να στεγνώσει το φίλτρο για λίγα λεπτά υπό 

κενό ώστε να απομακρυνθεί όλο το Η2Ο. Στην συνέχεια εκχυλίζεται το δείγμα με 30 

ml διαιθυλαιθέρα. 

 Ακολουθεί εξάτμιση του διαιθυλαιθέρα σε περιστροφικό εξατμιστήρα στους 

38°C και επαναδιάλυση σε 500 μl μείγματος MeOH : H2O 1:1. Πριν την ένεση το 

δείγμα φιλτράρεται σε φίλτρο διαμέτρου 45 nm. 

 
Διαδικασία  

Το σύστημα της υγρής χρωματογραφίας περιλαμβάνει αντλία 2 πιστονιών η 

οποία μπορεί να χρησιμοποιεί 4 διαλύτες συνδεμένη με ανιχνευτή UV σειράς 
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φωτοδιόδων (Jasco UV 970). Η εισαγωγή δείγματος γίνεται μέσω βαλβίδας σε 

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

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

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

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

των δεδομένων έγινε με ChemStation της Hewllett Packark. 

 

Ανάπτυξη μεθόδου

 Για την ανάπτυξη της μεθόδου χρησιμοποιήθηκε καθαρό διάλυμα από 

βανιλικό, φερουλικό, συρινγγικό, καφεϊκό και p- κουμαρικό οξύ καθώς και ένυδρη 

ρουτίνη. Η έκλουση των ενώσεων γίνεται με την ακόλουθη σειρά: 

Καφεϊκό →Βανιλικό →Συρινγγικό →p-κουμαρικό →Φερουλικό →Ένυδρη 

ρουτίνη 

Επειδή οι κορυφές των τριών πρώτων ενώσεων βγαίνουν σχετικά κοντά, 

(υπάρχει μερική αλληλοεπικάλυψη), απαιτείται η ανάλογη ανάπτυξη της μεθόδου 

ώστε να επιτευχθεί καλύτερος διαχωρισμός.  

Αρχικά σαν κινητή φάση χρησιμοποιήσαμε ΑCN, MeOH και H2O 

+0,2%CH3COOH που μεταβάλλονται ως εξής στο χρόνο: 

 

Time(min) %ΑCN %MeOH %H2O +0,2%CH3COOH 

0 4 4 92 
2 4 4 92 
22 30 30 40 
25 30 30 40 
30 4 4 92 

Πίνακας 2.3 

 

Με αυτά τα ποσοστά κινητής φάσης (πίνακας 2.3) παρατηρείται ότι οι 

κορυφές του καφεϊκού βανιλικού και συρινγγικού οξέος είναι πολύ κοντά ώστε να 

εμφανίζονται σαν μία κορυφή. Σε όλες τις περιπτώσεις η ροή είναι 0,8 ml/min.  

Με αύξηση του ποσοστού του ACN και της MeOH από 30% σε 35%, όπως 

φαίνεται στον πίνακα 2.3, όλες οι ενώσεις βγαίνουν με κάποια καθυστέρηση, ωστόσο 

οι κορυφές του καφεϊκού βανιλικού και συρινγγικού οξέος εξακολουθούν να 

βγαίνουν πολύ κοντά. Τέλος η ρουτίνη βγαίνει μετά τα 30 min.  
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Time(min) %ΑCN %MeOH %H2O +0,2%CH3COOH 

0 4 4 92 
2 4 4 92 
22 35 35 30 
25 35 35 30 
30 4 4 92 

Πίνακας 2.4 

 
Με την μείωση του ποσοστού των οργανικών διαλυτών της κινητής φάσης, 

όπως φαίνεται στον πίνακα 2.5, ο χρόνος κατακράτησης της ρουτίνης μεταβάλλεται, 

με αποτέλεσμα να μην βγαίνει η κορυφή της ρουτίνης εντός των 30min. Οι κορυφές 

του καφεϊκού, βανιλικού και συρινγγικού οξέος εξακολουθούν να βγαίνουν πολύ 

κοντά, όπως φαίνεται και στο γράφημα 2.1. 

 

Time(min) %ΑCN %MeOH %H2O +0,2%CH3COOH 

0 4 4 92 
2 4 4 92 
18 25 25 50 
25 25 25 50 
30 4 4 92 

Πίνακας 2.5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 min0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5

mAU

-20

0

20

40

60

80

 DAD1 A, Sig=254,16 Ref=360,100 (POPI\16MA0300.D)

Ferulic acid

p-Coumaric acid

Syringic acid

Vanillic acid

Caffeic acid

Stock solution

Γράφημα 2.1 

Με περαιτέρω μείωση του ποσοστού των οργανικών διαλυτών της κινητής 

φάσης, και ταυτόχρονη αύξηση του χρόνου κατά 2 min η τελευταία κορυφή βγαίνει 

εντός των 32 min, (πίνακας 2.6) αλλά υπάρχει ακόμα αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των 

κορυφών του καφεϊκού, βανιλικού και συρινγγικού οξέος. 
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Time(min) %ΑCN %MeOH %H2O +0,2%CH3COOH 

0 4 4 92 
2 4 4 92 

13,5 14 14 72 
25 18 18 64 
30 18 18 64 
32 4 4 92 

Πίνακας 2.6 

Στην συνέχεια χρησιμοποιώντας ως κινητή φάση μόνο MeOH και H2O +0,2% 

CH3COOH. Αυξάνοντας το χρόνο η χρωματογραφία δίνει καλά αποτελέσματα. 

Υπάρχει καλύτερος διαχωρισμός μεταξύ του καφεϊκού βανιλικού και συρινγγικού 

οξέος, ενώ η ρουτίνη βγαίνει μετά τα 35 min (πίνακας 2.7 και γράφημα 2.2 ). 

 

Time (min) %MeOH %H2O +0,2%CH3COOH 

0 8 92 
2 8 92 

13,5 25 75 
32 25 75 
35 8 92 

Πίνακας 2.7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
min0 5 10 15 20 25 30
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-200

-100

0

100

Γράφημα 2.2 

Αν μειώσουμε το χρόνο κατά 5 min και αυξήσουμε κατά 5% το ποσοστό της 

ΜeOH (πίνακας 2.8), επιτυγχάνουμε καλό διαχωρισμό μεταξύ των κορυφών του 

καφεϊκού, βανιλικού και συρινγγικού οξέος, καθώς και μικρότερο χρόνο 

κατακράτησης της ρουτίνης. Έτσι η τελευταία κορυφή εμφανίζεται εντός των 30 min. 

200

300

 DAD1 B, Sig=222,12 Ref=360,100 (POPI\10JU0300.D)

Stock solution

Caffeic acid

Vanillic acid Syringic acid

p-Coumaric acid
Ferulic acid

400
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Time (min) %MeOH %H2O +0,2%CH3COOH 

0 8 92 
2 8 92 
13 30 70 
28 30 70 
30 8 92 

Πίνακας 2.8 

 

Οι χρόνοι έκλυσης των ενώσεων και το χρωματογράφημα που προκύπτει είναι οι 

ακόλουθοι:  

 

Φαινολική ένωση  Χρόνος έκλουσης (min)  
Καφεϊκό οξύ 15.65 
Βανιλικό οξύ 15.85 
Συρινγγικό οξύ 16.75 
p-κουμαρικό οξύ 20.25 
Φερουλικό οξύ 21.75 
Ρουτίνη 26.50 

 

Το γράφημα 2.3, δείχνει την τελική εικόνα κατά την έκλουση των προαναφερθέντων 

ενώσεων. 

 

min14 16 18 20 22 24 26

mAU

-400

-200

0

200

400

 DAD1 B, Sig=222,12 Ref=360,100 (POPI\04SE0001.D)

Stock solution

Caffeic acid

Vanillic acid
Syringic acid

Ferulic acid
p-Coumaric acid

Rutin hydrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 2.3 Διαχωρισμός των φαινολικών ενώσεων. Η ανίχνευση γίνεται στα 222nm. 
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2.10. Μέθοδος υγρής χρωματογραφίας, φασματογραφίας μάζας 
(LC/MS) 
 

Οι μετρήσεις του LC/MS έγιναν με το Thermo Finnigan TSQ Quantum που 

είναι υψηλής απόδοσης τετραπολικό φωτόμετρο μάζας. Σε μία τυπική ανάλυση, το 

δείγμα μπορεί να εισαχθεί με πολλούς τρόπους, όπως με σύστημα LC (απευθείας 

ένεση) ή αντλία εισαγωγής, η οποία μπορεί να συνδεθεί κατευθείαν στην πηγή ιόντων 

παρέχοντας σταθερή εισαγωγή του δείγματος ή συντονίζοντας την βαθμονόμηση του 

διαλύματος. 

Σε μία ανάλυση LC/MS, το δείγμα εισάγεται σε στήλη υγρής χρωματογραφίας 

(LC), όπου χωρίζεται στις επιμέρους ενώσεις που το αποτελούν οι οποίες όταν 

εκλούονται από την στήλη περνούν από τον φασματογράφο μάζας (MS) όπου 

αναλύονται. Στην δικιά μας περίπτωση για την μέτρηση στο LC/MS χρησιμοποιείται 

η ίδια στήλη που χρησιμοποιήθηκε για το HPLC, ίδια κινητή φάση και ίδιες 

συνθήκες. Η ανάλυση με απευθείας έγχυση εμποδίζει τον χρωματογραφικό 

διαχωρισμό του δείγματος πριν περάσει από τον φασματογράφο μάζας. Τα δεδομένα 

από τον φασματογράφο μάζας αποθηκεύονται και εκφράζονται με το σύστημα 

δεδομένων Xcalibur. 

Κατά την λειτουργία του TSQ Quantum ο ιονισμός μπορεί να γίνει με δύο 

τρόπους: 

• Με ιονισμό ηλεκτροψεκασμό (Electrospray ionization (ESI)). 

• Με χημικό ιονισμό σε ατμοσφαιρική πίεση (Atmospheric pressure chemical 

ionization (APCI)).  

Στην περίπτωση των υπό μελέτη δειγμάτων μας οι ενώσεις που έχουμε είναι 

πολικές γι’ αυτό και χρησιμοποιούμε το ιονισμό με ηλεκτροψεκασμό (ESI) σε 

αντίθεση με το χημικό ιονισμό σε ατμοσφαιρική πίεση (APCI), που ενδείκνυται 

περισσότερο για μη πολικές ενώσεις. 

 

Χρήση ESI/MS 
Η μέθοδος ESI γενικά παράγει φάσματα μάζας που αποτελούνται από μονά 

φορτία, αλλά αυτό εξαρτάται από τον τύπο του αναλυτή και του διαλύτη. Όταν 

παράγονται ιόντα με πολλαπλά φορτία, το φάσμα μάζας που προκύπτει μετατρέπεται 

μαθηματικά ώστε να εκφράζει το μοριακό βάρος του δείγματος. Με την μέθοδο ESI 

μεταφέρονται ιόντα από το διάλυμα στην αέρια φάση. Πολλά δείγματα που πριν δεν 
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μπορούσαμε να αναλύσουμε την μάζα τους (π.χ. ενώσεις υψηλού μοριακού βάρους) 

τώρα μπορούν να αναλυθούν με την χρήση του ESI. Το ESI μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να αναλυθεί κάθε πολική ένωση που σχηματίζει ιόντα όταν 

βρίσκεται σε διάλυμα. Με το ESI μπορούν να αναλυθούν ενώσεις που ανήκουν σε 

ένα μεγάλο εύρος μοριακού βάρους, μεγαλύτερο από 100,000 u (atomic mass unit), 

εξαιτίας των πολλαπλών φορτίων. Το ESI είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την ανάλυση 

της μάζας των πολικών ενώσεων, όπως βιολογικά πολυμερή, μεταβολίτες, 

φαρμακευτικές ουσίες και βιομηχανικά πολυμερή. 

Στο ESI, τα ιόντα παράγονται και αναλύονται ως ακολούθως: 

1. Το δείγμα διαλύματος μπαίνει στην βελόνα του ESI, όπου εφαρμόζεται 

διαφορά τάσης.  

2. Από την βελόνα του ESI ψεκάζεται το δείγμα σε πολύ μικρά σταγονίδια που 

είναι φορτισμένα στην επιφάνειά τους.  

3. Η πυκνότητα του ηλεκτρικού φορτίου στην επιφάνεια των σταγονιδίων 

αυξάνεται καθώς εξατμίζεται ο διαλύτης από την σταγόνα. 

4. Η πυκνότητα του ηλεκτρικού φορτίου στην επιφάνεια των σταγονιδίων 

μεγαλώνει μέχρι ένα κρίσιμο σημείο το λεγόμενο σταθερό όριο του Rayleigh. 

Σε αυτό το κρίσιμο σημείο, οι σταγόνες διαιρούνται σε μικρότερες εξαιτίας 

της ηλεκτροστατικής άπωσης που γίνεται μεγαλύτερη από την επιφανειακή 

τάση. 

5. Από τα πολύ μικρά και γεμάτα φορτίο σταγονίδια, φεύγουν ιόντα προς την 

αέρια φάση λόγω ηλεκτροστατικής άπωσης.  

6. Τα ιόντα του δείγματος μπαίνουν μέσα στο φασματογράφο μάζας και 

αναλύονται.  

Η εικόνα 2.1 δείχνει τα βήματα σχηματισμού ιόντων από φορτισμένα σταγονίδια. 
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Εικόνα 2.1. Παραγωγή θετικών ιόντων με την διαδικασία του ESI. 

 

Η μέθοδος του ΕSI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μέθοδο θετικής ή αρνητικής 

πολικότητας. Η επιλογή της μεθόδου ιοντικής πολικότητας καθορίζεται από την 

πολικότητα τον ήδη υπαρχόντων ιόντων στα διάλυμα. Τα όξινα μόρια σχηματίζουν 

αρνητικά ιόντα στο διάλυμα, ενώ τα βασικά μόρια σχηματίζουν θετικά ιόντα. Η 

εισαγωγή ιόντων από τα σταγονίδια του δείγματος διευκολύνεται αν το ιοντικό 

φορτίο και το επιφανειακό φορτίο των σταγονιδίων είναι της ίδιας πολικότητας. 

Συνεπώς, χρησιμοποιείται θετικά φορτισμένη βελόνα για την ανάλυση θετικών 

ιόντων και αρνητικά φορτισμένη βελόνα για την ανάλυση αρνητικών ιόντων. Τα 

ιόντα του δείγματος μπορεί να έχουν ένα μόνο φορτίο ή πολλαπλά. Ο αριθμός των 

φορτίων που εμπεριέχουν τα ιόντα του δείγματος εξαρτάται από την δομή του 

αναλυτή και του διαλύτη. Στην περίπτωση ενώσεων μεγάλου μοριακού βάρους το 

φάσμα μάζας αποτελείται από μία σειρά κορυφών που αναλογεί στην κατανομή των 

πολλαπλών φορτιών του δείγματος. Η διαδικασία ESI επηρεάζεται από τις διαστάσεις 

των σταγονιδίων, από το επιφανειακό φορτίο, από την επιφανειακή τάση του υγρού, 

από την πτητικότητα του διαλύτη, και από την τάση διαλυτοποίησης των ιόντων του 

δείγματος. Μεγάλα σταγονίδια με μεγάλη επιφανειακή τάση, χαμηλή πτητικότητα, 

χαμηλή τάση διαλυτοποίησης των ιόντων του δείγματος και υψηλή αγωγιμότητα 

εμποδίζει το ηλεκτροψεκασμός. Οργανικοί διαλύτες όπως η μεθανόλη, το 
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ακετονυτρίλιο και την ισοπροπανόλη είναι καλύτεροι από το νερό για το ΕSI. Τα 

πτητικά οξέα και βάσεις είναι καλοί διαλύτες, αλλά άλατα με συγκέντρωση πάνω από 

10 mM καθώς και τα ισχυρά οξέα και ισχυρές βάσεις είναι ακατάλληλα. 

Οι κανόνες για ένα καλό ηλεκτροψεκασμός είναι: 

• Να εμποδίζουμε την είσοδο των αλάτων στο διαλύτη 

• Να χρησιμοποιούμε οργανικά /υδατικά συστήματα διαλυτών καθώς και 

πτητικά οξέα και βάσεις.  

• Να βελτιστοποιούμε το pH του διαλύτη. 

 
Μέθοδοι ανίχνευσης  

 

 Το TSQ Quantum μπορεί να λειτουργήσει με διάφορους τρόπους ανίχνευσης. 

Οι πιο κοινοί μέθοδοι ανίχνευσης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: ανίχνευση με μονό 

φασματογράφο μάζας, και την μέθοδο MS/MS. Οι μέθοδοι ανίχνευσης σε κάθε 

κατηγορία είναι: 

• Φασματογράφος μάζας: Q1MS και Q3MS 

• Μέθοδος ανίχνευσης MS/MS: Προϊόν, συγγενή ιόντα και φυσική διάσπαση. 

• Εξαρτημένα δεδομένα μεθόδου ανίχνευσης. 

 

Η μέθοδος που μπορεί να εφαρμοστεί εξαρτάται από το είδος και τον αριθμό 

των τετράπολων που υπάρχουν και από την τάση που εφαρμόζεται σε αυτές. Ο 

αναλυτής TSQ Quantum αποτελείται από 3 τετράπολα. Η πρώτη και η τρίτη (Q1 και 

Q3), είναι HyperQuads™ (τετράπολης υπερβολικής γεωμετρίας) και η δεύτερη Q2 

είναι τετράπολη γωνιακής γεωμετρίας. 

Τα τετράπολα μπορούν να λειτουργούν με δύο τρόπους: 

• Με μετάδοση ιόντων. 

• Με ανάλυση μάζας. 

Αν εφαρμόζεται μόνο η τάση RF (ραδιοσυχνότητας), το τετράπολο 

χρησιμεύει για την μετάδοση ιόντων τα οποία διέρχονται όλα μέσα από ένα μεγάλο 

εύρος αναλογίας μάζας προς φορτίο. 

Όταν εφαρμόζονται στο τετράπολο μαζί η τάση της RF και του συνεχόμενου 

ρεύματος, γίνεται ο διαχωρισμός των ιόντων με διαφορετική αναλογία μάζας και 

φορτίου. Αυτός ο διαχωρισμός χρησιμοποιεί την ράβδο σαν αναλυτή μάζας. Τα 

τετράπολα Q1 και Q3 λειτουργούν τόσο σαν αναλυτές μάζας όσο και για την 
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μετάδοση ιόντων. Η ράβδος Q2 λειτουργεί πάντα με την τάση της ραδιοσυχνότητας 

οπότε λειτουργεί πάντα για την μετάδοση ιόντων. Κατά την ανίχνευση ένας από τους 

αναλυτές μάζας (Q1 ή Q3) σαρώνει (scan) ώστε να πάρει πλήρες φάσμα μάζας. Ενώ 

οι ράβδοι Q2 και Q3, ή Q1 και Q2, αντίστοιχα λειτουργούν για την ανίχνευση ιόντων. 

Στην μέθοδο ανίχνευσης Q1MS, το Q1 χρησιμοποιείται σαν αναλυτής μάζας, ενώ 

στην μέθοδο ανίχνευσης Q3MS, το Q3 χρησιμοποιείται σαν αναλυτής μάζας. 

Κατά την μέθοδο ανίχνευσης προϊόντος (Product scan mode) υπάρχουν δύο 

πεδία ανάλυσης. Στο πρώτο πεδίο, σχηματίζονται ιόντα στην πηγή ιόντων τα οποία 

περνούν από το Q1, το οποίο μεταδίδει ιόντα συγκεκριμένης αναλογίας μάζας προς 

φορτίο. Τα ιόντα που επιλέγονται στο πρώτο πεδίο ανάλυσης μάζας ονομάζονται 

πρόδρομα ιόντα. Τα πρόδρομα ιόντα που επιλέγονται από το Q1 μπαίνουν στο Q2, 

που περιστοιχίζεται από την κυψελίδα διάσπασης. Στο δεύτερο πεδίο ανάλυσης, τα 

ιόντα στην κυψελίδα διάσπασης διασπόνται παράγοντας τα προϊόντα ιόντα (product 

ions). Τα προϊόντα ιόντα παράγονται από μονομοριακή διάσπαση των μετασταθερών 

ιόντων ή με αλληλεπιδράσει με το αέριο Ar που υπάρχει στην κυψελίδα διάσπασης. 

Αυτό το βήμα ονομάζεται collision-induced dissociation (CID). Τα ιόντα που 

σχηματίζονται μπαίνουν στο Q3 αναλυτή μάζας προϊόντος (Product mass analyzer) 

για την δεύτερη φάση της ανάλυσης μάζας. Το Q3 ανιχνεύει ώστε να πάρει το φάσμα 

μάζας που δείχνει τα προϊόντα ιόντα από την διάσπαση του επιλεγμένου ιόντος. Το 

φάσμα μάζας που παίρνουμε είναι αυτό του επιλεγμένου πρόδρομου ιόντος. Η 

μέθοδος ανίχνευσης προϊόντος φαίνεται στην εικόνα 2.2. 
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Εικόνα. 2.2 

 

 

2.11. Μέθοδος ανίχνευση του πλασμιδιακού γονιδιόματος στα 

βακτήρια. 
Συχνά τα μεταβολικά μονοπάτια αποδόμησης ρυπογόνων ουσιών στα 

βακτήρια βρίσκονται σε πλασμίδια. Σε μία πρώτη προσέγγιση για τον χαρακτηρισμό 

των στελεχών που απομονώθηκαν στην παρούσα μελέτη έγινε ανίχνευση των 

πλασμιδίων που περιέχουν. Για την απομόνωση των πλασμιδίων εργαζόμαστε ως 

εξής: (Θεοφίλου) 

1) Μεταφορά 3 ml καλλιέργειας ΝΒ overnight, σε σωλήνα eppendorff. 

Φυγοκέντρηση για 30 sec σε 14.000 rpm. 

2) Απομάκρυνση του υπερκείμενου. 

3) Προσθήκη 300 μl δια/τος Α και επαναιώρηση των κυττάρων. 

 Σύσταση του δια/τος Α 

• 0.9 g  Γλυκόζης 50 mM 

• 2.5 ml TrisHCl  25 mM pH=8 

• 2 ml EDTA 10 mM 

• 95.5 ml dH2O 
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(διατηρείται στους 4°C) 

4) Προσθήκη 600 μl δια/τος Β, ελαφριά ανακίνηση των σωλήνων eppendorff και 

παραμονή για 5-10 min σε θερμοκρασία δωματίου ώστε να επιτευχθεί η λύση 

των κυττάρων. Στην συνέχεια τοποθετούνται στον πάγο για άλλα 5-10 min. To 

διάλυμα Β πρέπει να είναι πάντα φρέσκο. 

Σύσταση δια/τος Β 

• 0.4 ml NaOH 0.2 Μ 

• 0.5 ml 1% SDS 

• 9.1 ml dH2O 

5) Προσθήκη 450 μl δια/τος C. Ανακίνηση των σωλήνων eppendorff ελαφρά και 

τοποθέτηση σε υγρό Ν2 για λίγα λεπτά. Αφού ξεπαγώσουν φυγοκεντρούνται για 

10 min στους 4°C σε μέγιστη ταχύτητα.  

Σύσταση δια/τος C 

• 60 ml Kac 3M pH= 5,3 

• 11.5 ml οξικό οξύ  

• 28,5 ml dH2O 

6) Μεταφορά 900 μl του υπερκείμενου σε καθαρούς σωλήνες eppendorff και 

προσθήκη 600 μl ισοπροπανόλης (περίπου 0,6 του όγκου του υπερκείμενου) για 

να προκαλέσει καθίζηση του DNA και RNA. Ελαφριά ανακίνηση και 

τοποθέτηση σε υγρό Ν2 για λίγα λεπτά. 

7) Αφού ξεπαγώσει το δείγμα φυγοκεντρείται για 15 min σε μέγιστη ταχύτητα 

στους 20°C. 

8) Προσθήκη 250 μl Tris EtOH. Ανακίνηση και φυγοκέντρηση για 5 min σε 

μέγιστη ταχύτητα. 

9) Απομάκρυνση του υπερκείμενου και στέγνωμα του ιζήματος. 

10) Προσθήκη ΤΕ 200 μl, 4-5 μl NaCl 5M και RNAse 2 μl (100 μg/μl). Ελαφριά 

ανάμιξη ώστε και αποκολληθεί το ίζημα.  

11) Παραμονή για 30-60 min σε Η2Ο θερμοκρασίας 37°C.  

12) Προσθήκη ίσο όγκο Φαινόλη/Χλωροφόρμιο, και ελαφριά ανακίνηση. 

13) Φυγοκέντρηση για 2-3 min σε μέγιστη ταχύτητα στους 20°C. 

14) Μεταφορά του υπερκείμενου σε νέο σωλήνα eppendorff, και προσθήκη ίσου 

όγκου χλωροφόρμιου. 

15) Φυγοκέντρηση για 2-3 min σε μέγιστη ταχύτητα στους 20°C. 
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16) Μεταφορά του υπερκείμενου σε νέο σωλήνα eppendorff, και προσθήκη 1/10 

του όγκου NaCl. Ελαφρύ ανακάτεμα. 

17) Προσθήκη 2 όγκων EtOH 100%. Διατήρηση για 1 ώρα στους –20°C ή για ένα 

βράδυ. 

18) Φυγοκέντρηση για 15 min στους 20°C σε μέγιστη ταχύτητα. 

19) Απομάκρυνση του υπερκείμενου και προσθήκη 200 μl EtOH 70%. Ελαφρύ 

ανακάτεμα και φυγοκέντρηση σε μέγιστη ταχύτητα ώστε να κολλήσει το 

ίζημα. 

20) Απομάκρυνση του υπερκείμενου και καλό στέγνωμα για 1 ώρα.  

21) Προσθήκη 100-200 μl ΤΕ. Καλό ανακάτεμα μέχρι να διαλυθεί το ίζημα. 

22) Μίξη 10-20 μl του διαλύματος του πλασμιδιακού DNA με 1/10 του όγκου του 

μίγματος φόρτωσης. 

23) Ανάλυση σε 1% πύκνωμα αγαρόζης.  

 

2.12. Εκχύλιση ολικού γενομικού DNA 
 

 Για την εξαγωγή του βακτηριακού γενομικού DNA ξεκινάμε από 20 ml 

καλλιέργειας σε ΝΒ που αναπτύσσεται για περίπου 16 ώρες στους 28°C.  

1. Ακολουθεί φυγοκέντρηση των καλλιεργειών για 15 min στις 4.000 rpm. 

2. Επαναδιάλυση του ιζήματος σε 25 ml διαλύματος 3% NaCl ώστε να ξεπλυθούν 

τα κύτταρα από το ΝΒ. Φυγοκέντρηση για άλλα 15 min στις 4.000 rpm.  

3. Επαναδιάλυση του ιζήματος σε 10 ml ΤΕS, και στην συνέχεια προσθήκη 1,6 ml 

10% SDS. Για να επιτευχθεί η λύση επωάζεται το διάλυμα στους 37°C για 10-

20 min, μέχρι να γίνει το μίγμα παχύρρευστο και διαφανές.  

Σύσταση δια/τος TES 

• 1 ml TRIS 1M 

• 20 ml Na2EDTA 0.5M 

• 3 ml NaCl 5M 

• 76 ml υπερκάθαροH2O  

4. Προσθήκη 1.2 ml CH3COONa 3M και ελαφριά ανακίνηση. Στη συνέχεια 

προσθήκη 0.6 του όγκου ισοπροπανόλη ή ίσο όγκο αιθανόλη 100% και ελαφριά 

ανακίνηση. 
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5. Η συλλογή του DNA γίνεται με γυάλινη πιπέτα. Αφού στεγνώσει ελαφρά το 

DNA ώστε να εξατμιστεί το αλκοόλ, μεταφέρεται σε 3 ml διαλύματος 0.1 x 

SSC.  

6. Προσθήκη RNAase και επώαση για περίπου 1 ώρα. 

7. Προσθήκη 500 μg/ml πρωτεΐνάσης Κ και επώαση για περίπου 16 ώρες στους 

37°C. 

8. Ακολουθούν 3 καθαρισμοί με ίσο όγκο Phenol-Chloroform και ένα με μόνο 

Chloroform. 

9. Προσθήκη 1/10 του όγκου CH3COONa 3M ανακίνηση και 2 όγκους αιθανόλη 

100% ή 0.6 του όγκου ισοπροπανόλη.  

10. Μεταφορά του DNA με γυάλινη πιπέτα σε 1 ml ΤΕ. 

Σύσταση διαλ/τος ΤΕ 

• 10 mM Tris Cl (pH: 8.0) 

• 1 mM EDTA (pH: 8.0) 

11. Αραίωση 50 μl DNA σε 1 ml υπερκάθαρο Η2Ο και μέτρηση στα 260 nm της 

συγκέντρωσής του. 

12. Μίξη 10-20 μl του διαλύματος του γενομικού DNA με 1/10 του όγκου του 

μίγματος φόρτωσης. 

13. Ανάλυση σε 1% πύκνωμα αγαρόζης.  
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
3.1. Στερεές και υγρές καλλιέργειες των στελεχών με τις εξεταζόμενες 
φαινολικές ενώσεις. 
 

Τα αποτελέσματα των κυτταρικών καλλιεργειών σε στερεό και υγρό θρεπτικό 

υλικό που περιείχε μία κάθε φορά από τις φαινολικές ενώσεις (βανιλικό, καφεϊκό, π-

κουμαρικό, φερουλικό και συρινγκικό οξύ) παρουσία ή απουσία γλυκόζης, φαίνονται 

παρακάτω στους συνοπτικούς πίνακες 3.1, 3.2 και 3.3. Η συγκέντρωση της κάθε 

φαινολικής ένωσης στα θρεπτικά κυμαίνεται από 1 mM έως 5 mM, ενώ της γλυκόζης 

από 2,5 mM έως 5 mM. 

 

3.1.1. Στερεές καλλιέργειες  

Η ετοιμασία των τρυβλίων έγινε όπως περιγράφεται στην ενότητα Υλικά και 

Μέθοδοι. Σε αυτόν το πείραμα συμπεριλαμβάνονται εκτός από τις πέντε φαινολικές 

ενώσεις (βανιλικό, καφεϊκό, π-κουμαρικό, φερουλικό και συρινγκικό οξύ), η φαινόλη 

και η ο-κρεσόλη που έχουν παρόμοια χημική δομή (Εικόνα 3.1).  

                      
Εικόνα 3.1: Φαινόλη και ο-κρεσόλη. 

 

Το πείραμα επαναλήφθηκε 3 φορές και τα αποτελέσματα αναφέρονται σε 

παρατήρηση μετά από 3 ημέρες. Σε αυτό το χρονικό διάστημα τα βακτήρια 

αναπτύχθηκαν σους 28°C. Από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του Πίνακα 3.1, 

φαίνεται ότι στις περισσότερες περιπτώσεις όπου υπάρχει σαν πηγή άνθρακα εκτός 

των φαινολικών ενώσεων και γλυκόζη παρατηρείται ανάπτυξη των στελεχών. Στις 

περιπτώσεις που ακόμα και με την παρουσία της γλυκόζης δεν παρατηρείται 

μικροβιακή ανάπτυξη, συμπεραίνουμε ότι οι φαινολικές ενώσεις στην συγκεκριμένη 

συγκέντρωση (5 mM), δρουν ανασταλτικά στην ανάπτυξη των βακτηρίων. Τέλος 

όταν η μοναδική πηγή ενέργειας είναι μία από τις φαινολικές ενώσεις σε 

συγκέντρωση 5 mM, τότε δεν παρατηρείται πάντα ανάπτυξη. Γενικά στα θρεπτικά 

που υπάρχει και γλυκόζη η ανάπτυξη των κυττάρων είναι εντονότερη γιατί η γλυκόζη 
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είναι εύκολα αποδομήσιμη πηγή άνθρακα οπότε και καταναλώνεται πρώτη. Τα 

βακτηριακά στελέχη που δείχνουν να μπορούν να χρησιμοποιήσουν σαν πηγή 

ενέργειας μία ή και περισσότερες από μία φαινολικές ενώσεις είναι τα στελέχη: 1, 4, 

6, 8, 10, 16, 20, PPu και PAT1. 

Ειδικότερα, στερεή καλλιέργεια του στελέχους PAT1, σε συρινγκικό οξύ 

εμφανίζει ένα κίτρινο χρώμα το οποίο είναι εντονότερο στην περίπτωση που δεν 

υπάρχει γλυκόζη. Στην ίδια περίπτωση δεν εμφανίζεται μικροβιακή ανάπτυξη. 

Ανάλογα συμπεράσματα παρατηρούνται και σε υγρή καλλιέργεια του στελέχους 20, 

με την διαφορά ότι όταν η καλλιέργεια περιέχει ως πηγή άνθρακα συρινγκικό οξύ και 

γλυκόζη, δεν παρατηρείται το κίτρινο χρώμα παρά μόνο κυτταρική ανάπτυξη. 

Αντίθετα απουσία γλυκόζης η καλλιέργεια έχει ένα κίτρινο χρώμα και το θρεπτικό 

υγρό είναι διαυγές που φανερώνει ότι δεν υπάρχει κυτταρική ανάπτυξη. Για να 

καταλάβουμε που οφείλεται η παραγωγή κίτρινου χρώματος πραγματοποιήσαμε 

μέτρηση με HPLC σε υγρή καλλιέργεια του στελέχους 20. Από την μέτρηση 

επωασμένου θρεπτικού με το στέλεχος 20 και με μοναδική πηγή άνθρακα συρινγκικό 

οξύ, παρουσιάστηκε μικρή μείωση της συγκέντρωσης του συρινγγικού οξέος σε 

σύγκριση με τον μάρτυρα και εμφανίστηκε μία νέα μικρή κορυφή που θα μπορούσε 

να υποδηλώσει την μετατροπή αυτής της ένωσης σε κάποια άλλη με κίτρινο χρώμα 

(Γράφημα 3.1). Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η συγκεκριμένη φαινολική ένωση 

πιθανότατα μπλοκάρει το μεταβολισμό του βακτηρίου σε κάποιο αρχικό ή και στο 

πρώτο μεταβολικό βήμα σχηματίζοντας ένα ενδιάμεσο σύμπλοκο μεταξύ ενζύμου και 

συρινγκικού οξέος που δίνει κίτρινο χρώμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συρινγκικό 

οξύ έχει τέσσερις υποκαταστάτες γύρο από τον βενζολικό δακτύλιο (μία –ΟΗ, μία -

COOH, και δύο –OCH3), ενώ οι άλλες υπό μελέτη φαινολικές ενώσεις έχουν δύο ή 

τρεις υποκαταστάτες. Σαν πιο πολύπλοκο το μόριο του συρινγικού οξέος 

βιοδιασπάται ελάχιστα έως καθόλου από τα υπό μελέτη βακτήρια. Συνεπώς δεν 

παρατηρείται μικροβιακή ανάπτυξη. 
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Γράφημα 3.1: Με μπλε απεικονίζεται ο μάρτυρας, διάλυμα συρινγκικού οξέος 5 mM. Με 
κόκκινο, επωασμένο διάλυμα συρινγκικού οξέος 5 mM με το στέλεχος 20. Παρατηρείται η 
μικρή μείωση της συγκέντρωσης του συρινγκικού οξέος και η εμφάνιση μία νέας κορυφής 
στα 13.5 min περίπου. 
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Πίνακας 3.1: Στερεές καλλιέργειες  Παρατήρηση μετά από 3 ημέρες. *Παρατηρείται κίτρινο χρώμα. 

                            Στελέχη 
Στερεό θρεπτικό  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 PPu PAT1 

M9R+π-coumaric acid 
5mM +Glucose 2,5 mM 

± ± + + - ++ - + - - - - + - + ± - - + + + 
M9R+π-coumaric acid 
5mM 

- - - ± - ± - ++ - - - - - - ± - - - ± - - 
M9R+Syringic acid 5mM 
+Glucose 2,5 mM 

+ + ++ ++ ± ++ ± ++ ± ± ± ± ++ ± ++ ± ± ± ++ + +* 

M9R+Syringic acid 5mM + - - + - + - + - - - - - - ++ - - - + ± -* 

M9R+Ferulic acid 5mM 
+Glucose 2,5 mM 

+ - - + - + - ++ - - - - - - + - - - + ± ± 
M9R+Ferulic acid 5mM + - - + - + - + - - - - - - + - - - + ± ± 
M9R+Vanillic acid 5mM 
+Glucose 2,5 mM 

+ ± + + ± + ± + ± ± ± ± ++ ± ++ ± ± ± ++ + ++ 
M9R+Vanillic acid 5mM + - - + - ± - + - - - - - - + - - - + + ++ 
M9R+Caffeic acid 5mM 
+Glucose 2,5 mM 

± ± ± ± + ± ± + ± ± ± ± ± - ± ± ± ± ± - - 

- M9R+Caffeic acid 5mM ± - - - - ± - + - + - - - - ± ± - - ± - 
M9R + Phenol 5mM 
+Glucose 2,5 mM 

+ ± + ++ ± + - + - + ± + + - + - - - + + + 
M9R+Phenol 5mM - - - + ± ± - -  + - - - - + - - - + + + 
M9R + o-cresol 5mM 
+Glucose 2,5 mM - ± + + + + ± + - - - ± + - + - - - + + + 

M9R+o-cresol 5mM - - - - - - - ± - - - - - - - - - - - + + 
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3.1.2. Υγρές καλλιέργειες  

Δεδομένου ότι τα υπό μελέτη βακτηριακά στελέχη απομονώθηκαν από υγρές 

καλλιέργειες, σημαντικό ρόλο παίξει η παρατήρηση των στελεχών σε υγρές 

καλλιέργειες. Στο πίνακα 3.2 παρατηρείται η μικροβιακή ανάπτυξη όπου φαίνεται ότι 

όλα τα στελέχη αναπτύσσονται όταν υπάρχει σαν μοναδική πηγή άνθρακα γλυκόζη (5 

mM) ή μίγμα των 5 υπό μελέτη φαινολικών ενώσεων ολικής συγκέντρωσης 5mM (1 

mM από κάθε ένωση), και γλυκόζη της ίδιας συγκέντρωσης. Αντίθετα, όταν η πηγή 

άνθρακα είναι μία από τις φαινολικές ενώσεις με συγκέντρωση 5 mM ή το μίγμα και 

των πέντε ενώσεων συνολικής συγκέντρωσης 5 mM (1 mM από κάθε ένωση), τότε η 

μικροβιακή ανάπτυξη παρατηρείται μόνο για τα στελέχη 1, 8 και 10 για ορισμένες από 

τις ενώσεις.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι το στέλεχος 8 είναι το μόνο που διασπά όλες τις 

φαινολικές ενώσεις, εκτός το συρινγγικό, και αποχρωματίζει το μείγμα των 

φαινολικών ενώσεων συνολικής συγκέντρωσης 5 mM (1 mM από κάθε ένωση), όπως 

φαίνεται και στην εικόνα 3.2, ενώ το στέλεχος 10 αποχρωματίζει ελαφρά το διάλυμα 

με μοναδικό υπόστρωμα καφεϊκό οξύ συγκέντρωσης 5 mM. Αυτά τα στελέχη 

καταφέρνουν να μειώσουν και σε ορισμένες περιπτώσεις να εξαφανίσουν τα 

υποστρώματα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα (24 ή 48 ώρες). Τα υπόλοιπα στελέχη 

φαίνεται ότι δεν χρησιμοποιούν άμεσα σαν πηγή άνθρακα κάποια από τις φαινολικές 

ενώσεις. Ωστόσο σε υγρές καλλιέργειες με λιόζουμο τα ίδια στελέχη αναπτύσσονται 

σε λιγότερο από 24 ώρες που σημαίνει ότι χρησιμοποιούν άλλες πηγές άνθρακα που 

περιέχονται στο λιόζουμο συμβάλλοντας στην μείωση του οργανικού φορτίου.  

Παρατηρώντας τους πίνακες 3.1 και 3.2 για την μικροβιακή ανάπτυξη σε 

στερεές και υγρές καλλιέργειες αντίστοιχα, τα αποτελέσματα δεν συμπίπτουν πλήρως. 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου αν και χρησιμοποιούνται στις ίδιες συνθήκες τα ίδια 

υποστρώματα και τις ίδιες συγκεντρώσεις, κάποιες φορές εμφανίζεται μικροβιακή 

ανάπτυξη μόνο στην στερεή και όχι στην υγρή καλλιέργεια και αντίστροφα. 

Πραγματοποιήθηκαν επαναληπτικά πειράματα (3 φορές για στερεές καλλιέργειες και 

4 φορές για υγρές) όπου είχαμε πάντα το ίδιο αποτέλεσμα. Αν και δεν μπορούμε να 

δώσουμε μία λογική εξήγηση, βγαίνει το σημαντικό συμπέρασμα ότι κατά την 

απομόνωση βακτηριακών στελεχών πρέπει να χρησιμοποιούνται τόσο υγρές όσο και 

στερεές καλλιέργειες γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να χάσουμε κάποια στελέχη τα οποία 

ίσως αναπτύσσονται μόνο σε ένα από τα δύο είδη καλλιέργειας. Κατά την μικροβιακή 
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ανάπτυξη υπάρχουν βακτηριακά στελέχη τα οποία κατά την φάση της προσαρμογή 

στα υποστρώματα (λανθάνουσα φάση), εκκρίνουν μεταβολίτες με αποτέλεσμα τα 

κύτταρα να αδυνατίζουν. Αν η φάση προσαρμογής διαρκεί μεγάλο χρονικό διάστημα 

υπάρχει κίνδυνος τα κύτταρα να πεθάνουν από εξασθένηση πριν προλάβουν να 

προσαρμοστούν στο υπόστρωμα. Με αυτό τον τρόπο ίσος θα μπορούσε να εξηγηθεί η 

απουσία ανάπτυξης σε αναδευόμενη υγρή καλλιέργεια (που απομακρύνει τους 

μεταβολίτες από τι κύτταρο) σε σύγκριση με μία στερεή. 

Στον πίνακα 3.3, καταγράφεται η βιολογική διάσπαση των υποστρωμάτων. Σε 

πολλές υγρές καλλιέργειες στις οποίες βάση του πίνακα 3.2 δεν φαίνεται μικροβιακή 

ανάπτυξη (δεν παρατηρείται θόλωση της καλλιέργειας), έγιναν μετρήσεις σε 

φασματοφωτόμετρο UV-vis όπου παρατηρήθηκε μείωση κατά 10-20% της 

συγκέντρωσης των φαινολικών σε σύγκριση με την καλλιέργεια μάρτυρα (δεν περιέχει 

βακτηριακά στελέχη). Αντίθετα στις καλλιέργειες όπου είναι εμφανής η μικροβιακή 

ανάπτυξη η μείωση των υποστρωμάτων φτάνει και το 100% σε μικρό χρονικό 

διάστημα. Για την μέτρηση σε φασματοφωτόμετρο UV-vis, το δείγμα αρχικά 

φυγοκεντρείται για 4 min στις 10.000 rpm ώστε να απομακρυνθούν τα κύτταρα, και 

μετά αραιώνεται 1:20 με υπερκαθαρό νερό. Ακολουθούν ενδεικτικές γραφικές 

παραστάσεις της μείωσης των υποστρωμάτων από τα διάφορα στελέχη (Γράφημα 3.2 

έως 3.16). 



                                                                                                                                                   3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

Πίνακας 3.2:  Μικροβιακή ανάπτυξη σε υγρές καλλιέργειες  

                            Στελέχη 

Υγρό θρεπτικό  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 PPu PAT1 

M9R + Glucose 5 mM + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
M9R + mix 1mM απ’ το 

καθένα 
- - - - - - - +* - + - - - - - - - - - - - 

M9R+ Glucose (5mM)+ mix 

1mM απ’ το καθένα 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

M9R+ π-coumaric acid 

5mM 
- - - - - - - + - + - - - - - - - - - - - 

M9R+ Syringic acid 5mM - - - - - - - - - - - - - - - - - - -** - - 
M9R+ Ferulic acid 5mM - - - - - - - + - + - - - - - - - - - - - 
M9R+ Vanillic acid 5mM + - - - - - - + - + - - - - - - - - - - - 
M9R+ Caffeic acid 5mM - - - - - - - + - +* - - - - - - - - - - - 

* :Υπάρχει έντονος αποχρωματισμός. 

**: Η υγρή καλλιέργεια γίνεται κίτρινη αλλά δεν υπάρχει μικροβιακή ανάπτυξη. 
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Πίνακας 3.3:  Βιολογική διάσπαση υποστρωμάτων. 

 

* :Υπάρχει έντονος αποχρωματισμός. 

**: Η υγρή καλλιέργεια γίνεται κίτρινη αλλά δεν υπάρχει μικροβιακή ανάπτυξη ούτε και μεταβολή του υποστρώματος όπως προκύπτει 

μετά από μέτρηση δείγματος με χρωματογραφία HPLC. 

                            Στελέχη 

Υγρό θρεπτικό  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 PPu 

AT1 
M9R+π-coumaric acid 

5mM 
- + - + - ± + + + + + - + + - + + - + - - 

M9R+Syringic acid 5mM - - - - - - - - - - - - - - - - - - -** - 
M9R+Ferulic acid 5mM - + - + - + + + + + + - +  ± + + - + - - 
M9R+Vanillic acid 5mM + + + ± - ± + + + + + ± + + ± + + - - - ± 
M9R+Caffeic acid 5mM - - - - - - - + - +* - - - - - - - - - - - 
M9R + mix 1mM από το 

καθένα 
± + - + - ± + +* + + + - + + ± + + - - - - 

M9R+ G(5mM)+ mix 1mM 

απ’ το καθένα 
- + ± ± ± + ± ++ ± ± ± ± + ± ± ± ± ± ± ± ± 
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3.2. Μελέτη της μείωσης των υποστρωμάτων από τα βακτηριακά 
στελέχη. 
 

Στην συνέχεια απεικονίζονται ορισμένα ενδεικτικά γραφήματα από 

φασματοφωτόμετρο όπου φαίνεται η απορρόφηση κάθε μίας από τις εξεταζόμενες 

φαινολικές ενώσεις και γίνεται σύγκριση με επωασμένο υπόστρωμα. 

 

π-Κουμαρικό οξύ  

Το π-κουμαρικό οξύ παρουσιάζει μέγιστη απορρόφηση μεταξύ 270 με 280 

nm. Στο γράφημα 3.2 φαίνεται η μείωση του π-κουμαρικού οξέος μετά από 48 ώρες 

από τα στελέχη 11 (κόκκινο) και 14 (μπλε), σε σύγκριση με τον μάρτυρα C 

(πράσινο). Το στέλεχος 11 φαίνεται να παράγει κάποιο νέο προϊόν (        ) που 

απορροφάει σε χαμηλότερο μήκος κύματος (∼ 260 nm). 
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Γράφημα 3.2: Καλλιέργεια των στελεχών 11 (κόκκινο) και 14 (μπλε)σε 5mM π-κουμαρικό 
οξύ μετά από 48 ώρες. Με πράσινο αναφέρεται η απορρόφηση του μάρτυρα C 
 

Βανιλικό οξύ 

Το βανιλικό οξύ παρουσιάζει μέγιστη απορρόφηση στα 250 nm και μια 

μικρότερη στα 285 nm. Μετά από επώαση για 4 ημέρες με τα στελέχη 15 (πράσινο), 

17 (κόκκινο) και 18 (μπλε), διακρίνεται μία μικρή μείωση του βανιλικού οξέος σε 

σύγκριση με τον μάρτυρα C (ροζ). 
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Γράφημα 3.3: Καλλιέργεια των στελεχών 15 (πράσινο), 17 (κόκκινο) και 18 (μπλε), σε 5mM 
βανιλικού οξέος μετά από 4 ημέρες. Με ροζ αναφέρεται η απορρόφηση του μάρτυρα C 
 

Φερουλικό οξύ 

 Χαρακτηριστική είναι η απορρόφηση του φερουλικού οξέος το οποίο 

παρουσιάζει δύο μέγιστα ένα στα 285 nm και το άλλο στα 310 nm. Στο γράφημα 3.4 

φαίνεται η μείωση του φερουλικού οξέος μετά από 4 ημέρες αν συγκρίνουμε τον 

μάρτυρα C (πράσινο σκούρο) με τα στελέχη 14 (κόκκινο), 7 (ροζ), 11 (πράσινο 

ανοιχτό), και 17 (μπλε). Το στέλεχος 17 μειώνει περισσότερο το υπόστρωμα και 

παράλληλα παράγει μία ένωση (            ) που απορροφά στα ∼260 nm. 
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Γράφημα 3.4: Καλλιέργεια των στελεχών 7 (ροζ), 11 (πράσινο ανοιχτό), 14 (κόκκινο) και 17 
(μπλε) σε 5mM φερουλικού οξέος μετά από 4 ημέρες. Με πράσινο αναφέρεται η 
απορρόφηση του μάρτυρα C 
 

Συγκρίνοντας τις παραπάνω γραφικές παραστάσεις με αυτές που προκύπτουν 

από καλλιέργειες των στελεχών 8 και 10, κάτω από τις ίδιες συνθήκες, φαίνεται η 
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καλύτερη προσαρμοστικότητα των τελευταίων αφού η μείωση των υποστρωμάτων 

γίνεται αισθητή μετά από 24 ώρες και σε ορισμένες περιπτώσεις μετά από 48 ώρες 

έχει εξαφανιστεί όλο το υπόστρωμα. Έτσι για τα στελέχη 8 και 10 έχουμε: 

 

Καφεϊκό οξύ 

Το καφεϊκό οξύ απορροφά στα 280 nm. Μετά την επώαση 5mM διαλύματος 

καφεϊκού οξέος με τα στελέχη 8 και 10 παρατηρείται η μείωση του μετά από 48 ώρες. 

Η πράσινη γραμμή αντιπροσωπεύει τον μάρτυρας C, η κόκκινη αντιστοιχεί στο 

στέλεχος 8 και η μπλε στο στέλεχος 10 (γράφημα 3.5).  
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Γράφημα 3.5: Καλλιέργεια των στελεχών 8 (κόκκινο) και 10 (μπλε) σε 5mM καφεϊκού οξέος 
μετά από 48 ώρες. Με πράσινο αναφέρεται η απορρόφηση του μάρτυρα C 
 

Βανιλικό οξύ
Κάτω από τις ίδιες πειραματικές συνθήκες, παρατηρούμε ότι μέσα σε 24 ώρες 

το στέλεχος 1 (μπλε), 8 (πράσινο) (δεν φαίνεται γιατί έχει εξαφανιστεί πλήρως), και 

10 (ροζ), έχει καταναλώσει σχεδόν όλο το βανιλικό οξύ σε σχέση με τον μάρτυρα C 

(κόκκινο) (γράφημα 3.6). 
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Γράφημα 3.6: Καλλιέργεια των στελεχών 1 (μπλε), 8 (πράσινο) (δεν φαίνεται λόγω πλήρους 
μεταβολισμού) και 10 (ροζ) σε 5mM βανιλικό οξύ μετά από 24 ώρες. Μάρτυρας C. 
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π-Κουμαρικό οξύ 

Η ίδια συμπεριφορά παρατηρείται και για το π-κουμαρικό οξύ μετά από 24 

ώρες. Με πράσινο χρώμα είναι ο μάρτυρας C δηλαδή καθαρό διάλυμα π-κουμαρικού 

οξέος που παρουσιάζει μέγιστο απορρόφησης στα ∼275 nm. Με κόκκινο και μπλε τα 

στελέχη 8 και 10 αντίστοιχα. 
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Γράφημα 3.7: Καλλιέργεια των στελεχών 8 (κόκκινο) και 10 (μπλε) σε 5mM p-κουμαρικό 
οξύ μετά από 24 ώρες. Με πράσινο αναφέρεται η απορρόφηση του μάρτυρα C 
 

 

Φερουλικό οξύ

Η ίδια μείωση παρατηρείται και με το φερουλικό οξύ του οποίου καθαρό 

διάλυμα παρουσιάζει μέγιστη απορρόφηση στα 285 nm και 310 nm (μάρτυρας C). Tα 

στελέχη 8 (κόκκινο) και 10 (μπλε) μεγαλώνουν μέσα σε 24 ώρες καταναλώνοντας 

σχεδόν όλο το υπόστρωμα. 
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Γράφημα 3.8: Καλλιέργεια των στελεχών 8 (κόκκινο) και 10 (μπλε) σε 5mM φερουλικό οξύ 
μετά από 24 ώρες. Με πράσινο αναφέρεται η απορρόφηση του μάρτυρα C 
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Συρινγκικό οξύ

Με το συρινγκικό οξύ καμία καλλιέργεια δεν παρουσιάζει ανάπτυξη, και δεν 

παρατηρείται μείωση της συγκέντρωσής του. Στο επόμενο γράφημα 3.9, 

απεικονίζεται ενδεικτικά το στέλεχος 8 (μπλε) σε υπόστρωμα συρινγγικού οξέος 

5mM. Με κόκκινο είναι ο μάρτυρας C δηλαδή καθαρό διάλυμα συρινγκικού οξέος το 

οποίο παρουσιάζει μέγιστη απορρόφηση στα ∼260 nm. 
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Γράφημα 3.9: Καλλιέργεια του στελέχους 8 (μπλε) σε 5mM συρινγκικό οξύ μετά από 4 
ημέρες. Με κόκκινο αναφέρεται η απορρόφηση του μάρτυρα C 
 
 
 
 
 
3.3. Καλλιέργειες με μείγμα και των πέντε υποστρωμάτων 
 

Στις παρακάτω γραφικές παραστάσεις παρατηρείται η μείωση της 

συγκέντρωση του μίγματος των πέντε συνολικά υποστρωμάτων, με τελική 

συγκέντρωση 5 mM, (1 mM από κάθε υπόστρωμα) μετά από επώαση για 4 ημέρες 

στους 28°C. Για την μέτρηση στο φασματοφωτόμετρο συλλέγεται δείγμα από 

καλλιέργεια το οποίο φυγοκεντρείται για 4 min στις 10.000 rpm, και μετά αραιώνεται 

1:20 με υπερκαθαρό νερό. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: 

Στο γράφημα 3.10 παρατηρείται η μικρή μείωση του υποστρώματος από τα 

στελέχη 15 (μπλε), 14 (κόκκινο), 11 (πράσινο) σε σύγκριση με τον μάρτυρα C (ροζ). 

Ωστόσο κανένα από τα παραπάνω στελέχη δεν φαίνεται να μεγαλώνει σε αυτό το 

υπόστρωμα, (δεν παρουσιάζει θόλωση το διάλυμα). 
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Γράφημα 3.10: Καλλιέργεια των στελεχών 15 (μπλε), 14 (κόκκινο), 11 (πράσινο) σε 5mM 
μίγματος των πέντε φαινολικών ενώσεων (1mΜ απ’ το καθένα) και μάρτυρα C (ροζ). 
Μέτρηση μετά από 4 ημέρες. 
 

Στο επόμενο γράφημα 3.11 φαίνεται ο μάρτυρας C (μπλε), τα στελέχη 8 

(κόκκινο), 10 (ροζ), και 4 (πράσινο). Το στέλεχος 4 δεν φαίνεται να μεγαλώνει. Δεν 

υπάρχει θόλωση της καλλιέργεια, ωστόσο, μειώνει το υπόστρωμα σε ένα μικρό 

ποσοστό. Αντίθετα τα στελέχη 8 και 10 παρουσιάζουν θόλωση της καλλιέργειας και 

κατά συνέπεια μεγαλύτερη κατανάλωση των υποστρωμάτων. 
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Γράφημα 3.11: Καλλιέργεια των στελεχών 8 (κόκκινο), 10 (ροζ), και 4 (πράσινο) σε 5mM 
μίγματος των πέντε φαινολικών ενώσεων (1mΜ απ’ το καθένα) και μάρτυρα C (μπλε). 
Μέτρηση μετά από 4 ημέρες. 
 

Το ίδιο παρατηρείται και με τα στελέχη 1 (κόκκινο) και 6 (πράσινο) τα οποία 

μειώνουν σε μικρότερο ποσοστό τα φαινολικά, όπως φαίνεται στο επόμενο γράφημα. 
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Το στέλεχος 6 φαίνεται να παράγει ένα νέο προϊόν (        ) που απορροφάει σε 

μικρότερο μήκος κύματος (∼255 nm) (Γράφημα 3.12). 
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Γράφημα 3.12: Καλλιέργεια των στελεχών1 (κόκκινο), και 6 (πράσινο) σε 5mM μίγματος 
των πέντε φαινολικών ενώσεων (1mΜ απ’ το καθένα) και μάρτυρα C (μπλε). Μέτρηση μετά 
από 4 ημέρες. 
 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι απ’ όλες τις καλλιέργειες αυτές των 

στελεχών 8 και 10 μεγαλώνουν και άρα καταναλώνουν το μίγμα των 5 

υποστρωμάτων όπως επίσης είδαμε προηγουμένων, και στο κάθε υπόστρωμα 

χωριστά. Επιπλέον το στέλεχος 8 έχει την ικανότητα να αποχρωματίζει το μίγμα όπως 

φαίνεται στην εικόνα 3.2. 

 
 

Εικόνα 3.2: Υγρές καλλιέργειες των στελεχών 1, 8, 6 και 4 σε μείγμα των 5 φαινολικών 
υποστρωμάτων με ολική συγκέντρωση 5mM (1mM από κάθε ένωση). Παρατηρείται ο 
έντονος αποχρωματισμός του υποστρώματος από το βακτηριακό στέλεχος 8.  
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Εικόνα 3.3: Ενδεικτική στερεή καλλιέργεια του βακτηριακού στελέχους 8 σε βανιλικό οξύ 
συγκέντρωσης 5mM. Το στέλεχος 8 παρουσιάζει την μεγαλύτερη βιοδιασπαστική ικανότητα 
των φαινολικών υποστρωμάτων μεταξύ των υπό μελέτη βακτηρίων.  
 
 
 
3.4. Καλλιέργειες με μείγμα των πέντε υποστρωμάτων παρουσία γλυκόζης 

Σε όλες τις καλλιέργειες με μείγμα των πέντε υπό μελέτη υποστρωμάτων 

(συγκέντρωσης 1 mM το καθένα) και 5 mM γλυκόζης, παρατηρείται μικροβιακή 

ανάπτυξη εντός 24 ωρών. Από μετρήσεις σε φασματογράφο παρατηρείται η μείωση 

της γλυκόζης και σε ορισμένες περιπτώσεις μικρή μείωση και των φαινολικών. 

Στα παρακάτω σχήματα παρουσιάζεται η μεταβολή, μείωση των 

υποστρωμάτων, (γλυκόζη και μείγμα φαινολικών) μετά από 24, 48 και 96 ώρες για 

κάθε στέλεχος χωριστά. Η σημαντικότερη μείωση υποστρώματος παρουσιάζεται από 

τα στελέχη 2, 6, 8, και 14, με μεγαλύτερη από το στέλεχος 8. 
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Γράφημα 3.13: Καλλιέργεια του στελέχους 2, σε 5mM μίγματος των πέντε φαινολικών 
ενώσεων και 5mM γλυκόζης. Μέτρηση μετά από 24h (πράσινο), 48h (κόκκινο) και 96h 
(μπλε).  
 

Στο γράφημα 3.13 παρατηρείται η μείωση που υφίσταται το υπόστρωμα των 

πέντε φαινολικών ενώσεων παρουσία 5mM γλυκόζης από το βακτηριακό στέλεχος 2 
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μετά από 24h (πράσινο), 48h (κόκκινο) και 96h (μπλε). Μετά τις 48 ώρες παραμένει 

μία κορυφή (        ) η οποία πιθανότατα να αντιστοιχεί σε κάποιο από τα 

υποστρώματα (πιθανότατα συρινγγικό οξύ) δεδομένου ότι το μέγιστο απορρόφησης 

αντιστοιχεί με αυτό του συρινγκικού οξέος (∼260 nm) το οποίο από προηγούμενες 

μελέτες έχει διαπιστωθεί ότι δεν διασπάται από το συγκεκριμένο βακτήριο. 
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Γράφημα 3.14: Καλλιέργεια του στελέχους 6, σε 5mM μίγματος των πέντε φαινολικών 
ενώσεων παρουσία 5mM γλυκόζης. Μέτρηση μετά από 24h (πράσινο), 48h (κόκκινο) και 
96h (μπλε). 
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Γράφημα 3.15: Καλλιέργεια του στελέχους 14, σε 5mM μίγματος των πέντε φαινολικών 
ενώσεων και 5mM γλυκόζης. Μέτρηση μετά από 24h (πράσινο), 48h (κόκκινο) και 96h 
(μπλε). 

 
Το στέλεχος 6 (γράφημα 3.14) συγκριτικά μειώνει ακόμα περισσότερο τα 

υποστρώματα μετά από 24h (πράσινο), 48h (κόκκινο) και 96h (μπλε), ενώ η ίδια 

συμπεριφορά παρατηρείται και από το στέλεχος 14 για τους ίδιους χρόνους (24h, 48h 

και 96h) (γράφημα 3.15). Τόσο για το βακτηριακό στέλεχος 6 όσο και για το 14 
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παρατηρείται η ίδια κορυφή με μέγιστη απορρόφηση στα ∼260 nm, επιβεβαιώνοντας 

την αδυναμία των στελεχών να διασπάσουν το συρινγκικό οξύ. 

Στο γράφημα 3.16, απεικονίζεται ο μεταβολισμός του στελέχους 8. 

Παρατηρείται η μεγαλύτερη μείωση ήδη στις πρώτες 24 ώρες, αποδεικνύοντας την 

ικανότητα του να μεγαλώνει σε όλα σχεδόν τα φαινολικά υποστρώματα. Το σημείο 

με το βέλος (       ) αντιστοιχεί και πάλι στην κορυφή με μέγιστη απορρόφηση στα 

260nm. Όπως έχει αποδειχθεί και παραπάνω το συρινγκικό οξύ είναι το μοναδικό που 

δεν διασπάται από το στέλεχος 8 το οποίο ωστόσο διασπά τα υπόλοιπα υποστρώματα 

γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα η κορυφή που παραμένει να αντιστοιχεί σε αυτή 

την ένωση. 

Δεδομένου ότι με αυτή τη μέτρηση δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιες 

ενώσεις και σε τι ποσοστό καταναλώνεται από το κάθε βακτήριο, δημιουργείται η 

ανάγκη χρησιμοποίησης άλλων τεχνικών που θα μας επιβεβαιώνουν αυτή την 

υποψία. Έτσι στη συνέχεια ακολουθεί μέτρηση με υγρή χρωματογραφία (HPLC-RP) 

που μας επιτρέπει να διαχωρίσουμε τις ενώσεις που υπάρχουν στο μίγμα και να 

μελετήσουμε χωριστά τη μεταβολή της κάθε ένωσης μετά από επώαση μα τα 

βακτηριακά στελέχη. 
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Γράφημα 3.16: Καλλιέργεια του στελέχους 8, σε 5mM μίγματος των πέντε φαινολικών 
ενώσεων και 5mM γλυκόζης. Μέτρηση μετά από 24h (πράσινο), 48h (κόκκινο) και 96h 
(μπλε). 
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3.5. Προσδιορισμός των Ολικών φαινολικών με την μέθοδο Folin-

Ciocalteu  
 

Όπως έχει ήδη ειπωθεί η μέθοδος μέτρησης των ολικών φαινολικών με το 

αντιδραστήριο Folin-Ciocalteu παρ’ ότι χρησιμοποιείται ευρέως δεν είναι εξειδικευμένη. 

Συνήθως εντοπίζει όλες τις φαινολικές ενώσεις στο εκχύλισμα του δείγματος 

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που βρίσκονται στις εκχυλίσιμες πρωτεΐνες.  

Λαμβάνοντας υπόψη μας την εξίσωση που προκύπτει από την καμπύλη αναφοράς 

του συρινγγικού οξέος (κεφάλαιο Υλικά και Μέθοδοι), 

y=83.45 x + 0.047 

υπολογίζουμε την μείωση των ολικών φαινολικών μετά από 8, 24 και 48 ώρες. Η 

μέτρηση των ολικών φαινολικών γίνεται σε αραιωμένο 1:10 με M9R λιόζουμο, όπου 

είχε προηγουμένως γίνει εμβολιασμός με βακτηριακά στελέχη, και επώαση στους 

28°C. Όπως φαίνεται στον πίνακα 3.4 και με βάση τους υπολογισμούς μέσω της 

εξίσωσης, σε ορισμένες καλλιέργειες παρατηρείται μείωση της συγκέντρωσης των 

ολικών φαινολικών. 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4: Μέτρηση ολικών φαινολικών με την μέθοδο Folin-Ciocalteau. 
Στελέχη O.D.(760nm) 

μετά από 
8h 

O.D.(760nm) 
μετά από 

24h 

O.D.(760nm) 
μετά από 

48h 

% μείωση 
μετά από 

48h 

Τελική συγκέντρωση φαινολικών 
σε mM, μετά από 48h 

1 0,349 0,344 0,330 12,20 3,391 
3 0,385 0,400 0,313 18,70 3,187 
6 0,413 0,361 0,340 17,67 3,511 
8 0,404 0,398 0,266 34,16 2,624 
17 0,384 0,377 0,350 8,85 3,630 
18 0,385 0,364 0,295 23,37 2,971 
20 0,387 0,381 0,314 18,86 3,199 

control 0,376 0,376 0,372 0,0 3,942 (αρχική συγκέντρωση) 
 

Στον πίνακα παρουσιάζονται ενδεικτικά τα ποσοστά μείωσης των φαινολικών 

από ορισμένα στελέχη με βάση την διαφορά του Ο.D. μεταξύ του μάρτυρα (μη 

εμβολιασμένο λιόζουμο) και εμβολιασμένου λιόζουμου. Οι τιμές αναφέρονται στο 

μέσο όρο 5 πειραματικών επαναλήψεων και μέτρηση 2 δειγμάτων ανά φορά. 

Λαμβάνοντας υπόψη την μέτρηση του O.D. μετά από 48 ώρες, αξίζει να σημειωθεί 

ότι την μεγαλύτερη μείωση (34,16%) των ολικών φαινολικών την παρατηρούμε σε 

λιόζουμο που έχει εμβολιαστεί με το στέλεχος νούμερο 8.  
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3.6. Γενετική μελέτη των μικροοργανισμών.  
 
 Συχνά στα βακτήρια πολλές από τις μεταβολικές οδούς τους σχετίζονται με 

γονίδια που βρίσκονται σε πλασμίδια. Σε μία πρώτη προσέγγιση απομονώσαμε το 

πλασμιδιακό DΝΑ των υπό μελέτη μικροοργανισμών. Γενικά τα στελέχη περιείχαν 

από 0, 1 έως και 3 πλασμίδια (Εικόνα 3.4). Στο συμπέρασμα που καταλήξαμε είναι 

ότι κάποια από τα στελέχη που είχαν όμοιες συμπεριφορές όσων αφορά στην 

ικανότητά τους να μεγαλώνουν στα ίδια φαινολικά υποστρώματα έχουν πλασμίδια 

ίδιου μεγέθους. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι αυτό 

αρκεί για να θεωρήσουμε ότι πρόκειται για το ίδιο στέλεχος. Το στέλεχος 8 το οποίο 

μας έδωσε και τα καλύτερα αποτελέσματα από άποψη ικανότητας βιοδιάσπασης των 

φαινολικών δεν εμφανίζει κανένα πλασμίδιο. Οι πιθανοί λόγοι είναι είτε γιατί δεν 

περιέχει πλασμίδια, είτε γιατί δεν απομονώθηκε μεγάλη ποσότητα πλασμιδιακού 

DΝΑ. Πράγματι, στάθηκε αδύνατο να απομονώσουμε γονιδιακό DNA για τον 

χαρακτηρισμό του στελέχους λόγω δυσκολίας λύσης του κυτταρικού τοιχώματος των 

κυττάρων με τους παραδοσιακούς τρόπους που χρησιμοποιούνται σε αυτή την 

περίπτωση. Επιπλέον λόγω του μεγέθους του γονιδιακού DNA δεν είναι δυνατό να 

χρησιμοποιηθούν λιγότερο ήπιοι μέθοδοι γιατί υπάρχει κίνδυνος θραύσης του DNA. 

 
3          4          5          7            8             9 12            14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.4: Απεικόνιση του πλασμιδιακού περιεχομένου των βακτηρίων. Με το μπλε βέλος 
το γενομικό DNA, ενώ με το κόκκινο βέλος φαίνονται τα πλασμίδια των στελεχών. 
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3.7. Αποτελέσματα TOC 
 

 

Κατά την μέτρηση του ολικού οργανικού άνθρακα (ΟΟΑ) παρατηρείται ότι 

όλα τα στελέχη συμβάλουν στην μείωση του οργανικού φορτίου. Η τελική 

συγκέντρωση σε ppm του ολικού οργανικού άνθρακα μετά την επώαση με τα 20 υπό 

μελέτη βακτηριακά στελέχη αναγράφεται στον ακόλουθο πίνακα 3.5. Γενικά 

παρατηρούμε ότι όλα τα βακτηριακά στελέχη αναπτύσσονται σε λιόζουμο αραιωμένο 

1:10 με M9. Ωστόσο, δεν παρατηρείται ο ίδιος ρυθμός ανάπτυξης και κατά συνέπεια 

δεν μειώνουν το οργανικό φορτίο με τον ίδιο ρυθμό. Η μεγαλύτερη μείωση του 

οργανικού φορτίου παρατηρείται για ορισμένα στελέχη τις πρώτες 24 ώρες και για τα 

υπόλοιπα στις επόμενες 48 ώρες. Σε αυτή την χρονική περίοδο τα βακτήρια 

βρίσκονται στην εκθετική ή στάσιμη φάση της καμπύλης ανάπτυξης. Κατά συνέπεια 

παρατηρείται μεγάλη μείωση του ολικού οργανικού άνθρακα σε σύγκριση με τον 

μάρτυρα C (λιόζουμο χωρίς βακτήρια.). Μετά τις 72 ώρες σε ορισμένες περιπτώσεις 

παρατηρείται αύξηση της συγκέντρωση του οργανικού άνθρακα που σημαίνει ότι τα 

κύτταρα πεθαίνουν και επέρχεται κυτταρική λύση. 

Στον παρακάτω πίνακα σημειώνεται η συγκέντρωση του οργανικού άνθρακα 

μετά από 24, 48, 72 και 96 ώρες καθώς και η επί τοις 100 μείωση μετά από 24 και 48 

ώρες. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι μετρήσεις έχουν γίνει μετά από αραίωση των 

δειγμάτων κατά 100 φορές ώστε να προκύψουν τιμές μέσα στα όρια ευαισθησίας και 

ανίχνευσης του μηχανήματος. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι οι 

καλλιέργειες έχουν πραγματοποιηθεί σε λιόζουμο αραιωμένο κατά 10 φορές. Άρα η 

συνολική αραίωση πριν την μέτρηση είναι 1:1000. Πριν από κάθε μέτρηση έχει 

προηγηθεί φυγοκέντρηση ώστε να απομακρυνθούν τα κύτταρα.  

Στην 3η στήλη αναγράφεται το ποσοστό μείωσης του οργανικού φορτίου μετά 

από 24 ώρες επώασης. Η μείωση του οργανικού φορτίου κυμαίνεται από μία 

ελάχιστη τιμή 3,7% (στέλεχος 14) έως 68,79% (στέλεχος 9). Στην 5η στήλη το 

αρνητικό πρόσημο δηλώνει την περαιτέρω μείωση της συγκέντρωσης του οργανικού 

άνθρακα για το χρονικό διάστημα από 24 έως 48 ώρες, και δρα αθροιστικά στις τιμές 

της 3ης στήλης, ενώ οι θετικές τιμές αντιστοιχούν σε αύξηση της συγκέντρωσης λόγω 

κυτταρικής λύσης, και δρα αφαιρετικά στις τιμές της 3ης στήλης. 

Μετά από 48 ώρες επώασης το μεγαλύτερο ποσοστό των βακτηρίων 

εξακολουθεί να μειώνει την συγκέντρωση του ολικού οργανικού άνθρακα. Όπως 
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φαίνεται στην 5η στήλη. Έτσι τα στελέχη 2 και 15 μετά από 48 ώρες έχουν μειώσει 

συνολικά το ποσοστό του οργανικού άνθρακα κατά 75,76% και 72,7% αντίστοιχα. 

Μετά από 72 και 96 ώρες σε όλες σχεδόν τις καλλιέργειες παρατηρείται αύξηση του 

οργανικού φορτίου λόγω κυτταρικής λύσης γιατί τα βακτήρια βρίσκονται στη φάση 

θανάτου.   

 
 

Πίνακας 3.5: Μεταβολή της συγκέντρωσης του ΟΟΑ σε ppm μετά από 24, 48, 72 και 96 
ώρες σε κατσίγαρο αραιωμένο 1:10. Η αρχική συγκέντρωση του ΤOC είναι 28,3145 ppm 
βάση του μάρτυρα C. Το αρνητικό πρόσημο στις ποσοστιαίες τιμές δηλώνει την μείωση του 
ΟΟΑ ενώ οι θετικές τιμές την αύξηση. Οι τιμές αναφέρονται μετά από αραίωση του 
κατσίγαρου 1:1000. 

Στ
ελ
έχ
η Συγκέντρωση 

(ppm) οργανικού 
άνθρακα μετά 
από 24 ώρες 

% μείωση 
C μετά 
από 24h 

Συγκέντρωση 
(ppm) οργανικού 
άνθρακα μετά 
από 48 ώρες 

% ΔC 
μεταξύ 24 
και 48h 

Συγκέντρωση 
(ppm) οργανικού 
άνθρακα μετά 
από 72 ώρες 

Συγκέντρωση 
(ppm) οργανικού 
άνθρακα μετά από 

96 ώρες 

28,314 0,0 28,314 0,0 28,314 28,314 
1 11,619 -58,96 13,147 +5,39 10,837 10,644 
2 16,214 -42,73 6,860 -33,03 15,900 11,285 
3 16,929 -40,20 8,060 -31,32 17,861 18,258 
4 15,116 -46,61 15,425 +1,092 14,580 13,177 
5 22,732 -19,71 9,349 -47,26 15,691 13,430 
6 17,919 -36,71 10,262 -27,04 14,236 10,903 
7 10,242 -63,82 12,764 +8,91 10,669 12,915 
8 12,102 -57,25 9,425 -9,45 9,117 16,064 
9 8,834 -68,79 18,689 +34,80 18,201 11,686 
10 15,447 -45,44 10,044 -19,08 9,599 14,558 
11 11,637 -58,90 21,739 +35,68 19,685 16,666 
12 24,823 -12,33 20,780 -14,27 16,354 16,682 
14 27,262 -3,71 24,740 -8,90 28,024 18,949 
15 10,057 -64,47 7,723 -8,24 16,127 18,882 
16 12,462 -55,98 11,462 -3,53 20,170 18,154 
17 17,170 -39,35 11,355 -20,53 15,023 11,168 
18 24,224 -14,44 12,821 -40,27 19,789 19,789 
19 12,697 -55,15 12,865 +0,59 12,975 ---- 
20 25,438 -10,15 14,405 -38,96 16,430 ---- 
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Στο ακόλουθο γράφημα 3.17, συνοψίζονται οι μεταβολές της συγκέντρωσης 
του οργανικού άνθρακα για 24 ώρες (•), 48 ώρες (•) και 72 ώρες (•). για τα στελέχη 
από 1 έως 20. 
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Γράφημα 3.17.: Μεταβολή της συγκέντρωσης του ολικού οργανικού άνθρακα (ppm) μετά 
από 24 ώρες (•), 48 ώρες (•) και 72 ώρες (•). Το C (μάρτυρα) αντιστοιχεί η αρχική 
συγκέντρωση του ολικού οργανικού φορτίου, δηλαδή λιόζουμο χωρίς βακτήρια. 

 
 Στις γραφικές παραστάσεις που ακολουθούν φαίνεται χωριστά η μεταβολή της 

συγκέντρωσης του ολικού οργανικού άνθρακα στο χρονικό διάστημα των 4 ημερών 

για ορισμένα στελέχη. Όπως φαίνεται και στα ακόλουθα γραφήματα, και σύμφωνα με 

το γράφημα 3.17, τα στελέχη μειώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό του οργανικού 

άνθρακα στις πρώτες 24 με 48 ώρες. Αυτό σημαίνει ότι σε μία ενδεχόμενη 

προσπάθεια μείωση του ολικού φορτίου των Υ.Α.Ε. σε βιοαντιδραστήρες η 

επεξεργασία δεν έχει νόημα να γίνεται πάνω από 48 ώρες. 

 Βάση του γραφήματος 3.18, το στέλεχος 2 μειώνει το οργανικό φορτίο μέσα 

στις πρώτες 48 ώρες. Όπως υπολογίστηκε και από τον πίνακα, η συνολική μείωση 

φτάνει το 75,76%. Σημαντικό είναι ότι ενώ μετά τις 72 ώρες παρατηρείται αύξηση 

του οργανικού φορτίου πιθανότατα λόγω κυτταρικής λύσης, εντούτοις, μετά από 96 

ώρες παρατηρείται και πάλι μείωση. Πιθανότατα να οφείλεται στην ύπαρξη 

βακτηρίων που εξακολουθούν μα αναπτύσσονται χρησιμοποιώντας σαν πηγή 

άνθρακα τα προϊόντα της κυτταρικής λύσης. 
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Γράφημα 3.18: Μείωση του ολικού οργανικού άνθρακα (TOC) μετά την επώαση με το 
στέλεχος 2. 
 

 Το στέλεχος 4 εξακολουθεί να μειώνει έστω και ελάχιστα το οργανικό φορτίο 

ακόμα και μετά από 96 ώρες αν και ήδη μετά από τις πρώτες 24 ώρες βρίσκεται σε 

στάσιμη φάση (γράφημα 3.19).  
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Γράφημα 3.19: Μείωση του ολικού οργανικού άνθρακα (TOC) μετά την επώαση με το 
στέλεχος 4. 
 

 

 Τα στελέχη 8 και 10 μειώνουν το οργανικό φορτίο μέχρι τις 72 ώρες και μετά 

ακολουθεί αύξηση της συγκέντρωση του οργανικού άνθρακα πιθανότατα λόγω 

κυτταρικής λύσεις (γράφημα 3.20 και 3.21). 
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Γράφημα 3.20: Μείωση του ολικού οργανικού άνθρακα (TOC) μετά την επώαση με το 

στέλεχος 8. 

 

Strain 10

0

5

10

15

20

25

30

0 24 48 72 9

Time (h)

TO
C

 (p
pm

)

6

 
Γράφημα 3.21: Μείωση του ολικού οργανικού άνθρακα (TOC) μετά την επώαση με το 

στέλεχος 10. 

 

 Το στέλεχος 12 έχει χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης με αποτέλεσμα να μειώνει το 

οργανικό φορτίο μέχρι και την τρίτη ημέρα και έπειτα να μπαίνει στην στάσιμη φάση 

(γράφημα 3.22). Τέλος το στέλεχος 15 μειώνει το οργανικό φορτίο μέχρι τις 48 ώρες 

και μετά παρατηρείται αύξηση πιθανότατα λόγω λύσης (γράφημα 3.23). 
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Γράφημα 3.22: Μείωση του ολικού οργανικού άνθρακα (TOC) μετά την επώαση με το 

στέλεχος 12. 
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Γράφημα 3.23: Μείωση του ολικού οργανικού άνθρακα (TOC) μετά την επώαση με το 

στέλεχος 15. 
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3.8. Αποτελέσματα RP-HPLC 
 
 Με τη μέθοδο της υγρής χρωματογραφίας αντίστροφης φάσης (HPLC-RP) 

έγινε ο διαχωρισμός των πέντε υπό μελέτη φαινολικών ενώσεων. Η σειρά έκλουσης 

των ενώσεων με βάση την μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε φαίνεται στο 

χρωματογράφημα 3.24. 

Πρώτα εκλούονται τα φαινολικά παράγωγα, καφεϊκό οξύ, βανιλικό οξύ, 

συρινγκικό οξύ, π-κουμαρικό οξύ και φερουλικό οξύ, ενώ τελευταίο το φλαβονοειδές 

παράγωγο ένυδρη ρουτίνη. Η συγκέντρωση του πρότυπου διαλύματος είναι 45 ppm. 
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Γράφημα 3.24: Σειρά έκλουσης μείγματος  πρότυπων φαινολικών ενώσεων στα 222nm. 
 

Για αυτό το πείραμα επιλέχθηκαν τα στελέχη, που από τις προηγούμενες 

μετρήσεις με το φασματοφωτόμετρο UV-vis και τη μέθοδο Folin-Ciocalteau 

(Ζερβάκης), διαπιστώθηκε ότι είναι ικανά να μειώσουν τουλάχιστον ένα από τα 

εξεταζόμενα φαινολικά. Έτσι τα βακτηρικά στελέχη που μελετήθηκαν είναι τα 1, 2, 4, 

6, 8, 10, 14 και 20. Οι παρατηρήσεις έγιναν μετά από 4 ημέρες επώασης του 

λιόζουμου αραιωμένο 1:10 με Μ9 με τα βακτηριακά στελέχη.  

Όπως φαίνεται στο γράφημα 3.25 το στέλεχος 1 μετά από 4 ημέρες επώαση σε 

λιόζουμο καταναλώνει σε ποσοστό 100% την χημική ένωση που αντιστοιχεί στην 

κορυφή 2, καθώς επίσης και τις κορυφές που αντιστοιχούν στο βανιλικό οξύ και το 

καφεϊκό οξύ. Η κορυφή 2, υπάρχουν ενδείξεις ότι αντιστοιχεί στην υδροξυτυροσόλη 

όπως θα διαπιστωθεί παρακάτω και όπως φαίνεται στο γράφημα 3.36. Αντίθετα αυτό 

το βακτηριακό στέλεχος δεν καταναλώνει το φερουλικό οξύ και π-κουμαρικό οξύ. 
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Αμετάβλητη παραμένει και η άγνωστη κορυφή 1. Τέλος το συρινγκικό οξύ 

καταναλώνεται κατά 69,90%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Γράφημα 3.25: Σύγκριση της μείωσης των φαινολικών σε κατσίγαρο αραιωμένο 1:10 με 
θρεπτικό Μ9 μετά την επώαση (4 ημέρες) με το βακτηριακό στέλεχος 1. Συνεχής γραμμή 
μάρτυρας, διακεκομμένη επωασμένος κατσίγαρος.  

min12 14 16 18 20 22 24 26

mAU

0

100

200

300

400

500

600

700

*DAD1 B, Sig=222,12 Ref=360,100 (POPI\04SE0003.D)

2
1

Vanillic acid

Ferulic acid

Syringic acid

p-Coumaric acid

OMWW Control/Strain 1

*DAD1 B, Sig=222,12 Ref=360,100 (POPI\04SE0004.D)

 

Το στέλεχος 2 (γράφημα 3.26), μειώνει την κορυφή του φερουλικού οξέος 

ενώ δεν φαίνεται να μεταβάλλεται η κορυφή του π-κουμαρικού οξέος. Η μεγάλη 

κορυφή αριστερά από αυτό φαίνεται να αυξάνεται κατά 31%. Μετά από επανάληψη 

των μετρήσεων για το ίδιο δείγμα, αλλά και για κάποια άλλα που παρουσίαζαν την 

ίδια άγνωστη κορυφή, διαπιστώθηκε ότι αυτή δεν επανεμφανίστηκε. Η μη 

επαναληψημότητα του αποτελέσματος ενδυναμώνει την υπόθεση ότι πρόκειται για 

μόλυνση, και ο συγκεκριμένος ρύπος τυγχάνει να απορροφάει σε αυτό το μήκος 

κύματος και εμφανίζεται λίγο πριν την κορυφή του π-κουμαρικού οξέος. Δεν 

αποκλείεται ωστόσο το γεγονός της παραγωγής μια νέας ασταθούς ένωσης. Στο 

γράφημα 3.27 γίνεται η σύγκριση. Με κόκκινο είναι το δείγμα παρουσία του ρύπου 

(μεγάλη κορυφή    ), και με μπλε αντιστοιχεί στη δοκιμή του ίδιου δείγματος στο 

HPLC όπου αυτή τη φορά εμφανίζεται μόνο η κορυφή του π-κουμαρικού οξέος 

(μικρή κορυφή    ). Το βανιλικό, και συρινγκικό οξύ αυξάνονται ελάχιστα κατά 

22% και 10.75% αντίστοιχα. Το καφεϊκό οξύ φαίνεται να μειώνεται. Η κορυφή 1 

μηδενίζεται ενώ η 2 που όπως είπαμε υπάρχουν οι ενδείξεις ότι αντιστοιχεί στην 

υδροξυτυροσόλη, δεν μεταβάλλεται. Τέλος εμφανίζεται μία καινούρια κορυφή στα 

14.30 min, (κορυφή 3).  
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Γράφημα 3.26: Σύγκριση της μείωσης των φαινολικών σε κατσίγαρο αραιωμένο 1:10 με 
θρεπτικό Μ9 μετά την επώαση (4 ημέρες) με το βακτηριακό στέλεχος 2. Συνεχής γραμμή 
μάρτυρας, διακεκομμένη επωασμένος κατσίγαρος. 
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Γράφημα 3.27: Το γράφημα με κόκκινο αντιστοιχεί το παλιό δείγμα και με μπλε η 
επανάληψη του πειράματος όπου διαπιστώνεται η απουσία της κορυφής (    ). Η μικρή 
κορυφή με την μπλε γραμμή αντιστοιχεί στη γνωστή ένωση του π- κουμαρικού 
οξέος. 

 
Το στέλεχος 4 (γράφημα 3.28) μηδενίζει την συγκέντρωση του φερουλικού 

οξέος και του π-κουμαρικού. Δεν μεταβάλλεται η συγκέντρωση βανιλικού και 

συρινγκικού οξέος. Και σε αυτή την περίπτωση η κορυφή αριστερά του π-

κουμαρικού οξέος αντιστοιχεί στον πιθανό ρύπο ή στην ασταθή ένωση, και το 

αποτέλεσμα δεν παρουσιάζει επαναληψημότητα. Το καφεϊκό οξύ φαίνεται να 

μειώνεται. Η κορυφή 1 μηδενίζεται ενώ η κορυφή 2 (πιθανόν η υδροξυτυροσόλη) 
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σημειώνει αύξηση κατά 57.66%. Και εδώ παρατηρείται η παραγωγή της νέας 

κορυφής στα 14.30 λεπτά (κορυφή 3). Τέλος η κορυφή με το βέλος (   ) αντιστοιχεί 

στην τυροσόλη όπως εξακριβώνεται παρακάτω. 

 

 
Γράφημα 3.28: Σύγκριση της μείωσης των φαινολικών σε κατσίγαρο αραιωμένο 1:10 με 
θρεπτικό Μ9 μετά την επώαση (4 ημέρες) με το βακτηριακό στέλεχος 4. Συνεχής γραμμή 
μάρτυρας, διακεκομμένη επωασμένος κατσίγαρος. 

 

Το στέλεχος 6 (γράφημα 3.29) μειώνει το φερουλικό και το π-κουμαρικό οξύ 

κατά 100% και 80% αντίστοιχα. Και σε αυτή την περίπτωση η κορυφή αριστερά του 

π-κουμαρικού οξέος αντιστοιχεί στον πιθανό ρύπο ή στην πιθανή ασταθή ένωση, και 

το αποτέλεσμα δεν παρουσιάζει επαναληψημότητα. Υπάρχει η παραγωγή μιας νέας 

κορυφής στα 18.75 λεπτά (κορυφή 4). Δεν μεταβάλλεται η κορυφή του συρινγκικού 

οξέος. Το βανιλικό αυξάνεται κατά 74.5%, ενώ το καφεϊκό φαίνεται να μειώνονται. 

Οι κορυφές 1 και 2 (πιθανά υδροξυτυροσόλη) έχουν μηδενιστεί, ενώ στα 14.30 min 

εμφανίζεται και πάλι η κορυφή (3). Τέλος η κορυφή 5 δείχνει την παραγωγή μιας 

νέας ένωσης που εμφανίζεται στα 11,25 min περίπου. Σύμφωνα με τις επόμενες 

μετρήσεις αυτή η ένωση βγαίνει πολύ κοντά στο ομοπρωτοκατεχικό οξύ αλλά δεν 

είναι αυτή, όπως αποδεικνύεται στο γράφημα 3.30. Με μπλε απεικονίζονται οι 

κορυφές που εμφανίζονται μετά την επώαση λιόζουμου με το στέλεχος 6. Με κόκκινο 

απεικονίζονται το ίδιο γράφημα αλλά με την προσθήκη πρότυπου διαλύματος που 

αποτελείται από τις εξής ενώσεις: Πρωτοκατεχικό οξύ, ομοπρωτοκατεχικό οξύ, 

τυροσόλη και βανιλίνη σε αναλογία 1:1. Από το γράφημα 3.30 διαπιστώνουμε ότι η 
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κορυφή 5 βγαίνει πολύ κοντά στην κορυφή του ομοπρωτοκατεχικού και υπάρχει 

μερική αλληλοεπικάλυψη. 

 

Γράφημα 3.29: Σύγκριση της μείωσης των φαινολικών σε κατσίγαρο αραιωμένο 1:10 με 
θρεπτικό Μ9 μετά την επώαση (4 ημέρες) με το βακτηριακό στέλεχος 6. Συνεχής γραμμή 
μάρτυρας, διακεκομμένη επωασμένος κατσίγαρος. 
 
 

 
Γράφημα 3.30: Με κόκκινο, μίγμα του πρότυπου διαλύματος με το στέλεχος 6 και με μπλε 
το στέλεχος 6 μόνο του. 

 

Βάση του γραφήματος 3.31 το στέλεχος 8 φαίνεται να εξαφανίζει 

(διακεκομμένη γραμμή) το βανιλικό οξύ, το π-κουμαρικό και το φερουλικό οξύ. 

Αντίθετα αυξάνει κατά 80,2% την κορυφή 2 (πιθανά υδροξυτυροσόλη), ενώ 

μηδενίζεται την κορυφή 1. Το ποσοστό του συρινγκικού οξέος δεν μεταβάλλεται. H 
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κορυφή αριστερά του βανιλικού οξέος (      ) είναι μία νέα κορυφή που φαίνεται να 

αντιστοιχεί στην τυροσόλη σύμφωνα με το γράφημα 3.35. 

 

Γράφημα 3.31: Σύγκριση της μείωσης των φαινολικών σε κατσίγαρο αραιωμένο 1:10 με 
θρεπτικό Μ9 μετά την επώαση (4 ημέρες) με το βακτηριακό στέλεχος 8. Συνεχής γραμμή 
μάρτυρας, διακεκομμένη επωασμένος κατσίγαρος. 
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Γράφημα 3.32: Σύγκριση της μείωσης των φαινολικών σε κατσίγαρο αραιωμένο 1:10 με 
θρεπτικό Μ9 μετά την επώαση (4 ημέρες) με το βακτηριακό στέλεχος 10. Συνεχής γραμμή 
μάρτυρας, διακεκομμένη επωασμένος κατσίγαρος. 
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 Το στέλεχος 10 (γράφημα 3.32) καταναλώνει ελάχιστα το βανιλικό και το 

συρινγκικό οξύ, κατά 13,22% και 7,45% αντίστοιχα, ενώ το π-κουμαρικό 

καταναλώνεται κατά 88,85%. Το φερουλικό οξύ μηδενίζεται. Και εδώ παρατηρείται η 

εμφάνιση ενός νέου προϊόντος στα 14,30 min (κορυφή 3). Η κορυφή 2 (πιθανά 

υδροξυτυροσόλη) παραμένει αμετάβλητη σε αντίθεση με την 1 που μηδενίζεται.  

 

Γράφημα 3.33: Σύγκριση της μείωσης των φαινολικών σε κατσίγαρο αραιωμένο 1:10 με 
θρεπτικό Μ9 μετά την επώαση (4 ημέρες) με το βακτηριακό στέλεχος 14. Συνεχής γραμμή 
μάρτυρας, διακεκομμένη επωασμένος κατσίγαρος. 
 

Όπως φαίνεται στο γράφημα 3.33, το στέλεχος 14 προκαλεί τον μηδενισμό της 

συγκέντρωσης του φερουλικού και του π-κουμαρικού οξέος. Και σε αυτή την 

περίπτωση η κορυφή αριστερά του π-κουμαρικού οξέος αντιστοιχεί στον πιθανό  

ρύπο ή στην ασταθή ένωση και το αποτέλεσμα δεν παρουσιάζει επαναληψημότητα. 

Δεν μεταβάλλεται το καφεϊκό, ενώ παρατηρείται αύξηση του βανιλικού (78.87%), 

του συρινγκικού οξέος (54.25%) και της κορυφής 2 (πιθανά υδροξυτυροσόλη) 

(66.56%). Αντίθετα η κορυφή 1 μηδενίζεται. Τέλος, υπάρχει παραγωγή κάποιου νέου 

προϊόντος που εμφανίζονται στα 11,25min, (κορυφή 5) το οποίο όπως και 

προηγουμένως (στέλεχος 6), πρόκειται για μία κορυφή που εμφανίζεται πολύ κοντά 

στο ομοπρωτοκατεχικό οξύ. Τα άλλα άγνωστα προϊόντα είναι η κορυφή 3 στα 14,30 

min και η κορυφή 4 στα 18.75 min. 

Το στέλεχος 20 μηδενίζει το φερουλικό οξύ και το π-κουμαρικό. Και σε αυτή 

την περίπτωση η κορυφή αριστερά του π-κουμαρικού οξέος αντιστοιχεί στον πιθανό 

ρύπο ή στην ασταθή ένωση και το αποτέλεσμα δεν παρουσιάζει επαναληψημότητα. H 

κορυφή του συρινγκικού οξέος αυξάνει κατά 20.74%. Το βανιλικό οξύ δεν φαίνεται 
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να μεταβάλλεται ενώ το καφεϊκό οξύ μηδενίζεται. Η κορυφή 2 (πιθανά 

υδροξυτυροσόλη) έχει αυξηθεί κατά 66.13% ενώ η 1 μηδενίζεται. Από δεξιά της 

κορυφής 2, στα 14.30 min, εμφανίζεται η άγνωστη κορυφή (3). Τέλος αριστερά της 

κορυφής του καφεϊκού οξέος έχουμε την παραγωγή μια νέας κορυφής που αντιστοιχεί 

(        ) στην τυροσόλη όπως φαίνεται στο γράφημα 3.35. 

 

 
Γράφημα 3.34: Σύγκριση της μείωσης των φαινολικών σε κατσίγαρο αραιωμένο 1:10 με 
θρεπτικό Μ9 μετά την επώαση (4 ημέρες) με το βακτηριακό στέλεχος 20. Συνεχής γραμμή 
μάρτυρας, διακεκομμένη επωασμένος κατσίγαρος. 
 

Στην προσπάθειά να αναγνωριστούν τα καινούρια προϊόντα που παράγονται 

από τα υπό μελέτη βακτηριακά στελέχη (καινούργιες κορυφές 1, 2, 3 και 4), 

πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε σύστημα υγρής χρωματογραφίας –

φασματογραφίας μάζας (HPLC -MS/MS) όπου μέσω των θραυσμάτων m/z που 

έδωσαν οι ενώσεις των αντίστοιχων κορυφών, προσδιορίστηκαν οι πιθανές ενώσεις 

που παράγουν τα βακτήρια.(Βλέπε παράρτημα) Με βάση τα μοριακά βάρη των 

αρχικών ενώσεων και των θραυσμάτων, του τύπου CO2, Η2Ο, -CH3, -CH2O, -OCH3, 

καταλήξαμε στην μέτρηση με υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης αντίστροφης 

φάσης (HPLC-RP) των εξής 5 πρότυπων ενώσεων: Πρωτοκατεχικό οξύ, 

ομοπρωτοκατεχικό οξύ, υδροξυτυροσόλη, τυροσόλη, και βανιλίνη. Οι κορυφές των 

ενώσεων εμφανίζονται στους χρόνους, 9.80 min, 11,30 min, 14,30 min, 15,25 min, 

και 18,00 min, αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο γράφημα 3.35. 
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Γράφημα 3.35: Μείγμα πρότυπων ενώσεων. 

 

Όλες οι παραπάνω ενώσεις εκτός την υδροξυτυροσόλη παραγγέλθηκαν από 

την Aldrich και έχουν βαθμό καθαρότητας που κυμαίνεται από 97-99%. Όσον αφορά 

την υδροξυτυροσόλη, δεν υπάρχει στο εμπόριο λόγω δυσκολίας στην απομόνωση της 

και το υψηλό της κόστος. Γι’ αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκε αναγωγή του οξέος, 

ομοπρωτοκατεχικό οξύ, με LiAlH4, (Fischer and Fischer) ώστε να προκύψει η 

ανηγμένη μορφή του, δηλαδή η υδροξυτυροσόλη, όπως φαίνεται στο σχήμα που 

ακολουθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiAlH4 

Homoprotocatechuic acid Hydroxytyrosol 

 

 

Μετά την αναγωγή του ομοπρωτοκατεχικού οξέος ακολούθησε η μέτρηση του 

προϊόντος της αντίδρασης με υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης αντίστροφης 

φάσης (HPLC-RP). Τα αποτελέσματα της αναγωγικής αντίδρασης αναφέρονται στο 
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γράφημα 3.36. Εμφανίζονται 5 κορυφές (μείγμα) εκ των οποίων η κορυφή 1 βγαίνει 

λίγο μετά το πρωτοκατεχικό οξύ (Γράφημα 3.37). Η η αρχική ένωση 2 αντιστοιχεί 

στο ομοπρωτοκατεχικό οξύ απ’ όπου άρχισε η αντίδραση. Η κορυφή 4 αντιστοιχεί 

στην τυροσόλη. Βάση βιβλιογραφίας η υδροξυτυροσόλη εκλούεται πριν την 

τυροσόλη, άρα πιθανότατα να είναι η κορυφή 3. Μελετώντας την απορρόφηση στο 

UV των ενώσεων υδροξυτυροσόλη και τυροσόλη, δηλαδή τις κορυφές 3 και 4 

αντίστοιχα παρατηρείται όπως έχει αναφερθεί και στην βιβλιογραφία (Raquel Mateos 

et al, 2001) ότι η καμπύλη απορρόφησης των δύο ενώσεων μοιάζει ενώ 

παρουσιάζεται μία ελάχιστη μετατόπιση των μέγιστων κορυφών έτσι ώστε η 

τυροσόλη να απορροφά στα 273 nm, ενώ η υδροξυτυροσόλη στα 275 nm όπως 

φαίνεται στο σχήμα 3.38. Kατά αναλογία στο σχήμα 3.39 παρατηρείται η 

απορρόφηση της 2ης παραγώγου των δύο ενώσεων. Από το σχήμα φαίνεται η 

ομοιότητα των δύο ενώσεων αλλά και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει η μετατόπιση 

του μέγιστου απορρόφησης που είναι για την μεν υδροξυτυροσόλη στα 290 nm ενώ 

για την τυροσόλη τα 286nm. Επιπλέον ο χρόνος έκλουσης της κορυφής 3 

(υδροξυτυροσόλη) συμπίπτει με την κορυφή που χαρακτηρίζουμε με τον αριθμό 2 

στα προηγούμενα γραφήματα. Τέλος η μικρή κορυφή 5 βγαίνει λίγο μετά την 

βανιλίνη.  
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Γράφημα 3.36: Χρωματογράφημα της παραγωγής υδροξυτυροσόλης. 
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Γράφημα 3.37: Πρότυπο διάλυμα των ενώσεων πρωτοκατεχικό, ομοπρωτοκατεχικό οξύ, 
τυροσόλη και βανιλίνη (μπλε γραμμή), και της αναγωγής του πρωτοκατεχικού οξέος για την 
παραγωγή υδροξυτυροσόλης.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 3.38: Απορρόφηση UV-vis των ενώσεων Υδροξυτυροσόλη και Τυροσόλη 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 3.39: Απορρόφηση UV-vis της 2ης παραγώγου των ενώσεων Υδροξυτυροσόλη και 
Τυροσόλη 
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Από τον συγκεντρωτικό πίνακα 3.6 παρατηρείται ότι, από τα 5 υπό μελέτη 

υποστρώματα τα καφεϊκό οξύ, π-κουμαρικό και φερουλικό οξύ, αποτελούν 

υπόστρωμα μεταβολισμού όλων των στελεχών με εξαίρεση κάποια βακτήρια που 

αφήνουν αμετάβλη τη συγκέντρωσή τους. Αντίθετα, όσον αφορά το βανιλικό οξύ και 

το συρινγκικό οξύ είναι από τα υποστρώματα τα οποία κάποια από τα στελέχη τα 

καταναλώνουν σε αντίθεση με άλλα που αυξάνουν την συγκέντρωσή τους. Τέλος 

υπάρχουν και στελέχη που δεν μεταβάλουν το ποσοστό συγκέντρωσης αυτών των 

υποστρωμάτων.  

Πολύ χαρακτηριστική είναι η κορυφή 1 που δεν έχει προσδιοριστεί και που 

είναι μία ένωση που όλα τα στελέχη εκτός του 1 την καταναλώνουν. Η κορυφή 2 

(πιθανά υδροξυτυροσόλη) πρόκειται για μία ένωση που υπάρχει στο ελαιόλαδο και 

είναι σημαντική γιατί παρουσιάζει αντιοξειδωτικές ιδιότητες και που όπως 

αναφέραμε δεν υπάρχει στο εμπόριο. Μεταξύ των βακτηρίων υπάρχουν στελέχη που 

την παράγουν όπως το στέλεχος 4, 8 14 και 20. Από αυτά το στέλεχος 8 το παράγει 

σε ένα ποσοστό που φτάνει το 80% δίνοντας την δυνατότητα να παραχθεί με 

βιολογικό τρόπο μία σημαντική για την υγεία αντιοξειδωτική ένωση. 

Χαρακτηριστική είναι επίσης και η κορυφή 3 η οποία όπως είδαμε από τα γραφήματα 

είναι μία ένωση που τα βακτήρια την παράγουν de novo σε μεγάλες συγκεντρώσεις. 

Η τυροσόλη είναι μία ένωση που κάποια βακτήρια παράγουν αλλά σε χαμηλή 

συγκέντρωση. Χαρακτηριστικό είναι επίσης και το γεγονός ότι τα στελέχη 6 και 14 

είναι τα μοναδικά που παράγουν de novo την κορυφή 5 καθώς επίσης και την κορυφή 

4. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6. Ποσοστιαία μεταβολή των υπό μελέτη φαινολικών ενώσεων σε κατσίγαρο 
αραιωμένο 1:10 με Μ9 που προκύπτει από την ολοκλήρωση των κορυφών. Τα ποσοστά με 
αρνητικό πρόσημο αντιστοιχούν στις ενώσεις που καταναλώνονται από τα στελέχη Με θετικό 
πρόσημο είναι οι ενώσεις που παράγονται και με μηδενικό ποσοστό οι ενώσεις που δεν 
μεταβάλλονται. (*) Πρόκειται για ενώσεις που δεν υπήρχαν αρχικά στον κατσίγαρο σε 
ανιχνεύσιμες ποσότητες και παράγονται μετά την επώαση με τα βακτήρια  
 

Στ
έλ
εχ
ος

 

Κ
ορ
υφ

ή 
5*

 

Κ
ορ
υφ

ή 
1 

Υ
δρ
οξ
υτ
υρ
οσ

όλ
η 

(Κ
ορ
υφ

ή 
2)

 

K
ορ
υφ

3*
 

Τ
υρ
οσ
όλ
η 

Κ
αφ

εϊ
κό

 ο
ξύ

 

Β
αν
ιλ
ικ
ό 
οξ
ύ 

Συ
ρι
νγ
κι
κό

 ο
ξύ

 

  Κ
ορ
υφ

ή 
4*

 

π-
Κ
ου
μα
ρι
κό

 
οξ
ύ 

Φ
ερ
ου
λι
κό

 
οξ
ύ 

1  0% -100%   -100% -100% -70%  0% 0% 

2  -100% 0% +100% +70% -100% +22% +10%  0% -100% 

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

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

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

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

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

20  -100% +66% +100% +100% -100% 0% +21%  -100% -100% 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
 

Οι φαινολικές ενώσεις του ελαιολάδου σχετίζονται με την ποιότητα και τα 

διατροφικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου (Montedoro et al., 1993). Την τελευταία 

δεκαετία οι πολυφαινόλες έχουν μελετηθεί από πολλές ερευνητικές σκοπιές τόσο για 

τις θετικές επιδράσεις τους στην υγεία ως ουσίες με αντιοξειδωτικές ιδιότητες, και 

αντιμικροβιακή δράση, όσο και για την τοξικότητα που παρουσιάζουν όταν ποσότητα 

αυτών περνά και στα ΥΑΕ (Tsimidou M., 1998). 

Στην παρούσα μελέτη πριν από την προεπεξεργασία των ΥΑΕ (φυγοκέντρηση, 

αποστείρωση αραίωση), παρατηρήθηκαν διάφορες μεταβολές. Αυτό αποδεικνύει και 

έρευνα των Tsonis et al., (1993); οι οποίοι διαπίστωσαν ότι με την αραίωση του λιόζουμου 

μειώνεται η συγκέντρωση των φαινολικών και του COD σε επίπεδα όπου η βιολογική 

επεξεργασία είναι δυνατή. Η αύξηση του pH του λιόζουμου μετά τη φυγοκέντρηση μπορεί 

να αποδοθεί στη μείωση της συγκέντρωσης των φαινολικών. Η μείωση αυτή μπορεί να 

αποδοθεί με τη σειρά της 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 προσροφόνται στο ίζημα. Επομένως, οι ιοντικές και πολικές 

διαλυμένες ενώσεις παραμένουν στο διάλυμα, προκαλώντας αύξηση της αγωγιμότητας που 

οφείλεται στην μείωση της κινητικότητας των ιόντων (Cooney, 1980). 

Στα πλαίσια επεξεργασία των ΥΑΕ πριν την μελέτη τίθεται και το θέμα της 

αποστείρωσης που σκοπό έχει να πάρουμε ένα υπόστρωμα απαλλαγμένο από 

μικροοργανισμούς, πάνω στο οποίο θα μπορέσουμε στη συνέχεια να μελετήσουμε 

την δράση μεμονωμένων μικροοργανισμών. Ωστόσο το θέμα της απομάκρυνσης 

(μερικής ή ολικής) ή μη των μικροοργανισμών αρχικά από το λιόζουμο, παραμένει 

ανοιχτό για περαιτέρω διερεύνηση. Στη δική μας περίπτωση ήταν απαραίτητη η 

αποστείρωση δεδομένου ότι στόχος μας ήταν η μελέτη μεμονωμένων στελεχών. 

Πιθανόν άλλοι μικροοργανισμοί (βακτήρια και μύκητες) που προϋπήρχαν στο 

λιόζουμο να ευνοούν την ανάπτυξη των υπό μελέτη στελεχών μας, και να 

συμβάλλουν στην απομάκρυνση των διαφόρων ρυπαντικών παραμέτρων.  

Η αποστείρωση που εφαρμόστηκε στην δική μας περίπτωση (θερμική 

αποστείρωση στους 120°C για 20 min) είχε ως αποτέλεσμα να μεταβάλει τις αρχικές 

ιδιότητες του λιόζουμου. Μετά από αυτή την διαδικασία το λιόζουμο παρουσίασε 
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εντονότερο μαύρισμα, πιθανότατα λόγω παραγωγής προϊόντων οξείδωσης και 

πολυμερισμού. Επιπλέον θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αποστείρωση του λιόζουμου 

σε εφαρμοσμένο επίπεδο είναι προβληματική λόγω του μεγάλου παραγόμενου όγκου 

και είναι ασύμφορη από ενεργειακή σκοπιά. Ίσως η παστερίωση αποδειχθεί 

οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη λύση στην προμεταχείριση των λιόζουμων 

πριν την εφαρμογή των βακτηρίων σε αυτά. Επιπλέον είναι μία μέθοδος που δεν 

επιβαρύνει την τελική βιοτοξικότητα του αποβλήτου. 

Όσον αφορά τον αποχρωματισμό των υγρών αποβλήτων οι μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται γενικά είναι ηλεκτροχημικές (οξείδωση/αναγωγή), χημικές 

(συσσωμάτωση /καθίζηση, χλωρίωση /οξυγόνωση /προσρόφηση, ιοανταλλαγή), 

φωτοκαταλυτικές (UV, H2, O2, O3), βιολογικές (αερόβια/αναερόβια/ανοξικά) και τελευταία 

και φυσικές (φιλτράρισμα). Απαιτείται ο συνδυασμός τους για καλύτερο αποχρωματισμό, 

μειωμένο κόστος αλλά και ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων βιοπροϊόντων στο περιβάλλον. 

Επιπλέον, δεν αποκλείεται η περίπτωση χρησιμοποίησης μικροοργανισμών έπειτα από 

τέτοιες επεξεργασίες. 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. Η χρησιμοποίηση του όζοντος συνεισφέρει στην αποδόμηση πολλών 

οργανικών γενικά και φαινολών ειδικότερα και επίσης είναι διαλυτό στο νερό και εύκολο 

στην παραγωγή. 

Ο κύριος σκοπός της παρούσας μελέτης είναι: 

i) H αναζήτηση ικανών βακτηριακών στελεχών που διασπούν τις πολυφαινόλες 

των ΥΑΕ μειώνοντας την τοξικότητα τους, 

ii) Βακτηρίων που μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα μπορούν να μειώσουν σε 

μεγάλο βαθμό το οργανικό φορτίο. 

iii) Μελέτη των παραγόμενων προϊόντων από τα στελέχη που είναι σε θέση να 

μειώνουν τα φαινολικά. 

Όσο αυξάνει η ηλικία των ΥΑΕ, γίνονται πιο τοξικά λόγω φαινομένων 

οξείδωσης και πολυμερισμού των πολυφαινολών, ενώ παράλληλα σημειώνεται 

μείωση του ολικού οργανικού φορτίου. Στα ΥΑΕ έχουν βρεθεί πολυφαινόλες τόσο 

χαμηλού όσο και υψηλού μοριακού βάρους. Οι τελευταίες μάλιστα είναι και οι πιο 

επιβλαβείς όσον αφορά την ανάπτυξη των βακτηρίων και των μυκήτων στο έδαφος. 

Από τις μέχρι τώρα μελέτες έχει αποδεικτή ότι οι μύκητες είναι σε θέση να διασπούν 

με έκκριση εξωκυτταρικών ενζύμων πολύπλοκες ενώσεις όπως η λιγνίνη 
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(πολυκλαδιζόμενο πολυμερές της φαινυλοπροπανικής αμάδας). Αντίθετα τα 

βακτήρια είναι περισσότερο εξειδικευμένα να διασπούν μονομερή και γενικά 

φαινόλες χαμηλού μοριακού βάρους. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι φαινολικές 

ενώσεις χαμηλού μοριακού βάρους, δρουν ανασταλτικά (γίνονται τοξικές) στην 

περαιτέρω δράση των μυκήτων εμποδίζοντας τη βιοδιάσπαση πολύπλοκων ενώσεων. 

Οι Highley & Micales (1990) βρήκαν ότι η ανάπτυξη του μύκητα P. chrysosporium 

αναστέλλεται από μερικά αρωματικά μονομερή όπως το κουμαρικό οξύ, το γαλλικό, και το 

φερουλικό οξύ. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μία αποτελεσματική βιοεξυγίανση θα 

μπορούσε να επιτευχθεί με την χρήση αρχικά μυκήτων που θα διασπούν τις πολύπλοκες 

οργανικές ενώσεις και στην συνέχεια με την προσθήκη βακτηριακών στελεχών τα οποία 

θα συνεχίζουν στην διάσπαση των μυκητιακών προϊόντων παράγοντας άλλα χρήσιμα 

προϊόντα (π.χ. αντιοξειδωτικές ενώσεις όπως η υδροξυτυροσόλη) ή μεταβολίζοντας 

τα μέσω του κύκλου του Krebs σε CO2 και Η2Ο. 

Μέσα από αυτή τη μελέτη διαπιστώσαμε τα εξής:  

Από τα 19 τυχαία βακτήρια που απομονώσαμε από λιόζουμο παρατηρήσαμε 

ότι, όλα είναι σε θέση να αναπτύσσονται σε αυτό (δεδομένου ότι απομονώθηκαν από 

αυτό), και να μειώνουν το ολικό οργανικό φορτίο σε ποσοστό μέχρι και 69% μέσα 

στις πρώτες 24 ώρες. Κάποια βακτήρια μέσα σε 48 ώρες κατάφεραν να μειώσουν το 

ολικό οργανικό φορτίο σε ποσοστό που φτάνει μέχρι και 75,77% Τα περισσότερα 

βακτήρια έχουν μικρό χρόνο προσαρμογής. Τα περισσότερα μετά στις πρώτες 24 

ώρες βρίσκονται σε προχωρημένη εκθετική φάση ή έχουν μπει στην στάσιμη ωστόσο 

διαφέρει η στιγμή κατά την οποία υπάρχει η μεγαλύτερη μείωση του οργανικού 

φορτίου. Ανεξάρτητα λοιπόν από την παραγωγή χρήσιμων προϊόντων του 

μεταβολισμού, τα βακτήρια μπορούν να μειώσουν την τοξικότητα των YAE αν 

χρησιμοποιηθούν σε βιοαντιβραστήρες όπου θα γίνεται η επεξεργασία των YAE με 

απώτερο σκοπό την μείωση του οργανικού φορτίου πριν την διάθεση του σε 

αποχετευτικούς αγωγούς ή στο έδαφος. Μετά από μία τέτοια επεξεργασία και 

δεδομένου ότι υπάρχει μείωση και των φαινολικών, φαίνεται εφικτή η ιδέα της 

χρησιμοποίησης των ΥΑΕ για άρδευση αλλά και λίπανση καλλιεργειών (λόγω του πλούσιου 

οργανικού και ανόργανου φορτίου τους). Πριν από κάθε εφαρμογή θα πρέπει να 

συνεκτιμηθούν διάφοροι παράγοντες όπως είδος καλλιέργειας, φυσικο-χημική και βιολογική 

σύσταση του εδάφους, και άλλοι περιβαλλοντικοί παράγοντες. 

Τα λιόζουμα επομένως όχι μόνο δεν είναι ένα ανεπιθύμητο παραπροϊόν, αλλά 

μπορούν να αποτελέσουν έναν πολύτιμο φυσικό πόρο, και ένα πλήρως 
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ανακυκλώσιμο μέσο. Η αναζήτηση ικανοποιητικών προσεγγίσεων είναι αναγκαία 

κυρίως γιατί είναι περιορισμένος ο χρόνος για τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται 

το περιβάλλον ως αποδέκτης των εκροών της παραγωγικής διαδικασίας της 

ελαιοποίησης. Αν και εργασίες πλήθους ερευνητών έδειξαν ότι το έδαφος έχει μεγάλη 

ικανότητα να εξουδετερώνει τις φυτοτοξικές ενώσεις των λιόζουμων, και ότι τα υγρά 

απόβλητα, καθώς και 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, παρέχοντας ταυτόχρονα 

μακροπρόθεσμη προστασία του περιβάλλοντος, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι το 

λιόζουμο όταν διατίθεται στο έδαφος σε μεγάλες ποσότητες και χωρίς καμιά επεξεργασία 

δεν μπορεί παρά να προκαλεί βλάβες τόσο στο έδαφος όσο και στην μικροβιακή χλωρίδα 

του εδάφους. Η εφαρμογή των λιόζουμων στους ελαιώνες μετά την επιβεβλημένη 

ασβέστωση αξίζει ιδιαίτερα να δοκιμασθεί, αφού υπάρχει σχετική εμπειρία και 

υποστηρίζεται από πλήθος πειραματικών δεδομένων στον αγρό. 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 οργανική ουσία. Επίσης πολλοί ελαιουργοί είναι επιδεκτικοί στην 

χρησιμοποίηση δύο φάσεων διαχωριστήρων που ελαχιστοποιούν την παραγωγή λιόζουμων. 

Επιπλέον θα μπορούσαν 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. 

Επιπρόσθετα, η χρήση μαθηματικών μοντέλων προσομοίωσης της αποδόμησης 

της οργανικής ύλης (Di Chio et al., 1999) μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση των 

διεργασιών που υφίστανται τα φαινολικά στο έδαφος ώστε να γίνει ορθολογικός 

προγραμματισμός εφαρμογής λιόζουμων σ’ αυτό. 

Στα πειράματά μας μελετώντας τον βαθμό βιοδιάσπασης των φαινολικών 

ενώσεων, διαπιστώσαμε ότι ορισμένα από αυτά είναι σε θέση να καταναλώνουν ένα 

ή και περισσότερα από τα 5 υπό μελέτη υποστρώματα σε ποσοστό που σε ορισμένες 

περιπτώσεις και για ορισμένα στελέχη φτάνει και στο 100%. Το τελευταίο 

συμπέρασμα είναι σημαντικό αν λάβουμε υπόψη μας ότι τα βακτήρια που 

μελετήσαμε δεν έχουν υποστεί γενετική τροποποίηση (βελτίωση). 
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Επιπλέον κάποια από αυτά παράγουν κάποια νέα προϊόντα μεταβολισμού των 

φαινολικών ενώσεων μεταξύ των οποίων υδροξυτυροσόλη με σημαντικές 

αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Μεταξύ των εξεταζόμενων βακτηρίων βρέθηκε ότι το n.8 

είναι σε θέση να αποχρωματίζει φρέσκο μείγμα από τις πέντε υπό μελέτη φαινολικές 

ενώσεις όταν η συγκέντρωση της καθεμίας είναι 1 mM. Ωστόσο δεν παρατηρείται το 

ίδιο αποτέλεσμα όταν χρησιμοποιούμε λιόζουμο. Αυτό πιθανότατα να οφείλεται στο 

γεγονός ότι το λιόζουμο προηγουμένως έχει υποστεί θερμική αποστείρωση στους 

120°C για 20 min η οποία πιθανότατα προκαλεί κάποια αλλοίωση (πολυμερισμός, 

οξείδωση) της σύστασης του ΥΑΕ, και κατά συνέπεια εμφανίζει ένα έντονο μαύρο 

χρώμα μετά την αποστείρωση. Επίσης τα βακτήρια όπως το 4, 8, 14 και 20 παράγουν 

νέα προϊόντα όπως η υδροξυτυροσόλη (κορυφή 2). Αυτό αποδεικνύει ότι το λιόζουμο 

θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν ένα φτηνό υπόστρωμα βιομετατροπής φαινυλο-

αρωματικών συστατικών του σε προϊόντα υψηλής αξίας, όπως η υδροξυτυροσόλη. 

Αυτά τα αποτελέσματα ανοίγουν τους δρόμους για την μελέτη των 

μεταβολικών μονοπατιών των συγκεκριμένων βακτηρίων ώστε να παραχθεί 

μεγαλύτερη ποσότητα ενζύμων όπως β-γλυκοσιδάσης που θα επέτρεπε την παραγωγή 

υδροξυτυροσόλης. Επίσης θα μπορούσε να γίνει ένας ποσοτικός προσδιορισμός των 

ενζύμων που αποδομούν τις φαινόλες, στα εξαντλημένα υποστρώματα καλλιέργειας 

σε YAE. Με την παραγωγή υψηλής καθαρότητας ενζύμων 

(φαινολοξειδάση/λακκάση, περοξειδάση) από εξαντλημένα θρεπτικά μέσα 

καλλιεργειών, θα αξιολογηθούν με ποσοτικοποίηση η ενζυμική τους δραστικότητα 

αλλά και η σταθερότητά τους κατά την εξέλιξη της μικροβιακής ανάπτυξης. Τέλος, 

τα ίδια ή εμπορικά σκευάσματα των παραπάνω ενζύμων μπορούν να 

ακινητοποιηθούν σε χιτοζάνη για την περαιτέρω βελτίωση της αποδόμησης τοξικών 

συστατικών και τον αποχρωματισμό των YAE. Η μεθοδολογία για καθαρισμό 

εξωκυταρρικών ενζύμων είναι ανεπτυγμένη, όπως και οι μέθοδοι ακινητοποίησης 

ενζύμων, που περιγράφονται σε πρόσφατες δημοσιεύσεις (No and Meyers 2000, 

Ikehata and James 2000, Wu et al. 2001, Wagner and Nicell 2001). 

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 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 
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`γενικές γραμμές: i) 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. ii) Να διερευνηθούν οι δυνατότητες πρόληψης 

παραγωγής μεγάλων ποσοτήτων λιόζουμων στα ελαιουργεία. Η διαδικασία 

παραγωγής ελαιολάδου θα μπορούσε 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 αυξάνει 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 
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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 (Iνιωτάκης & Κοντοδαίμων, 2000). 

Έχει παρατηρηθεί ότι 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 καλύτερου αποτελέσματος. Με τη 

συνδυασμένη χρήση και των δύο μεθόδων τα μειονεκτήματα που αφορούν στην κάθε 

επεξεργασία αντισταθμίζονται, ενώ 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. θεωρούμε ότι 

δεν έχουν λυθεί ακόμη ορισμένα προβλήματα (υψηλό κόστος εγκαταστάσεων και 

λειτουργίας) που παρουσιάζει η βιολογική επεξεργασία (αερόβια και αναερόβια) με 

αποτέλεσμα να μην τυγχάνει ευρείας εφαρμογής.  

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. 

Στα πλαίσια της αξιοποίησης μικροοργανισμών ικανών να διασπούν αρωματικά 

συστατικά των YAE, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η δυνατότητα για παραγωγή 

προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Πράγματι, πολλές από τις φαινολικές 

ουσίες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν υποστρώματα για ενζυματική μετατροπή 

σε χημικές ουσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

Έτσι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ρακεμικά καθαρών 

εναντιομερών μεταβολιτών, όπως οι αρωματικές cis- διόλες του κυκλοεξανίου 

(βενζο-cis-διόλες), που θεωρούνται χρήσιμα εναρκτήρια υποστρώματα (synthons) 
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της συνθετικής οργανικής χημείας. Πλέον των 250 τέτοιων ενδιάμεσων 

υποστρωμάτων βιομετατροπής έχουν συντεθεί χρησιμοποιώντας στελέχη 

Pseudomonas τα οποία είχαν υποστεί μεταλλαγές ή άλλες τροποποιήσεις στα 

μονοπάτια μεταβολισμού αρωματικών ουσιών (Hudlicky et al. 1999).  

Ένα άλλο παράδειγμα βακτηριακής βιομετατροπής σε υψηλής αξίας ουσίες 

αφορά στη βανιλλίνη, λόγω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για προϊόντα φυσικής 

προέλευσης. Το βακτηριακό ένζυμο οξειδάση της βανιλλίνης (vanillin oxidase, 

VAO) μετατρέπει ένα μεγάλο αριθμό φαινολικών ουσιών σε κρεσόλες και 

βανιλλυλαμίνη, με υψηλές αποδόσεις.  

Ένα τρίτο παράδειγμα αφορά στην ελευροπαΐνη, ουσία που ευθύνεται για την 

πικρή γεύση του μη ώριμου ελαιόκαρπου. Οι Briante et al. (2000) πρόσφατα 

διερεύνησαν τη χρήση του ενζύμου β-γλυκοσιδάση από βακτήρια, ακινητοποιημένα 

σε χιτοζάνη, για την υδρόλυση της ελευροπαΐνης. Τα δύο προϊόντα υδρόλυσης, 

υδροξυτυροσόλη και το άγλυκο μέρος του μορίου έχουν φαρμακευτικές ιδιότητες, 

ενώ η υδροξυτυροσόλη έχει βρεθεί και στα YAE. Επί πλέον, μια σειρά πρόσφατων 

εργασιών έδειξαν ότι η χιτοζάνη (No and Meyers 2000), η φαινολοξειδάση 

(τυροσινάση) (Ikehata et all. 2000; Wu et al. 2001) και η περοξειδάση (Wagner and 

Nicell 2001), ξεχωριστά και σε συνδυασμό μεταξύ τους, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τον αποχρωματισμό και τη μείωση της τοξικότητας 

βιομηχανικών αποβλήτων.  

Στα πλαίσια της έρευνας δίνεται ακόμα και η δυνατότητα μελέτης και 

αναγνώρισης των γονιδίων που είναι υπεύθυνα για την παραγωγή των ενζύμων στους 

μικροοργανισμούς. Είναι δυνατή η μεταφορά γονιδίων σε άλλους μικροοργανισμούς 

ώστε να δημιουργηθούν μεταλλαγμένα άτομα με γονίδια αποδόμησης. Ωστόσο πιο 

συχνά συμβαίνει πολλά γονίδια κωδικοποιούν για κάθε ένζυμο. Αυτή η ποικιλία των 

γονιδίων κάποιες φορές αποτρέπει την απόκτηση μεταλλαγών που θα επιτρέψει την 

κατανομή των ειδικών ρόλων στα μεμονωμένα ισοένζυμα. Έτσι η μεταφορά ενός 

γονιδίου και τοποθέτησή του σε κάποιο άλλο μικροοργανισμό για την δημιουργία 

μεταλλαγμένων ατόμων με γονίδια αποδόμησης φαίνεται δύσκολη. Έτσι κάποιες 

φορές στρεφόμαστε στην υπερέκφραση κάποιου γονιδίου μέσα στον οργανισμό 

(εντολή μέσω της γενετικής μηχανικής για έντονη παραγωγή ενζύμων).  

 Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλά θετικά βήματα σε πειραματικό 

επίπεδο ως προς την επεξεργασία των λιόζουμων και την μείωση της τοξικότητάς 

τους. Ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις η εφαρμογή αυτών των λύσεων μπλοκάρει 
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λόγω υψηλού κόστους. Συνεκτιμώντας τα αποτελέσματα των δικών μας δοκιμών 

αλλά και αξιολογώντας γενικότερα τις υπάρχουσες μεθόδους διαχείρισης των Υ.Α.Ε. 

καταλήγουμε στην άποψη ότι είναι επιτακτική ανάγκη για συνδυασμένη χρήση 

διαφόρων μεθόδων ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματική και ολοκληρωμένη 

διαχείριση των ΥΑΕ. 
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