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Ιν  τηισ  ρεσεαρχη  προϕεχτ,  ωε  ινϖεστιγατεδ  διφφερεντ 
χηαραχτεριστιχ, συχη ασ τεµπερατυρε, πΗ, σαλινιτψ, ανδ 
δισσολϖεδ  χαρβον  διοξιδε  οφ  α  γρουνδ  ωατερ  σαµπλε 
φροµ Εαστ Ριϖερ, ΝΨΧ. Ωε αλσο χονδυχτεδ α µεταγενοµιχ 
αναλψσισ,  ανδ  σπεχιφιχαλλψ  ινϖεστιγατεδ  ηοω  τηεσε 
πηψσιχαλ  ανδ  χηεµιχαλ  προπερτιεσ  µαψ  εξπλαιν  τηε 
πρεσενχε οφ τηε Αλπηαπροτεοβαχτερια Οχταδεχαβαχτερ. 
Ουρ  στυδψ  λαψσ  τηε  γρουνδ  φορ  φυτυρε  ινϖεστιγατιονσ 
ρελατινγ  ηοω  χηανγεσ  ιν  ωατερ  θυαλιτψ  µαψ  ρεσυλτ  ιν 
χηανγεσ ιν τηε µιχροβιοτα. !
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Ωατερ  θυαλιτψ  χαν  βε  δετερµινεδ  βψ  µεασυρινγ 
χηαραχτεριστιχσ,  συχη  ασ  τεµπερατυρε,  πΗ,  δισσολϖεδ 
οξψγεν,  δισσολϖεδ  χαρβον  διοξιδε,  σαλινιτψ,  ανδ 
βιοδιϖερσιτψ.  Υσινγ  ινφορµατιον  ον  βαχτερια  φουνδ  ιν 
ωατερ  σαµπλεσ,  προϖιδεσ  α  τοολ  το  υνδερστανδ  ηοω 
διφφερεντ  βιολογιχαλ  προχεσσεσ  αρε  ινφλυενχεδ  βψ 
χηανγεσ  ιν  ωατερ  θυαλιτψ.  Βαχτερια  χονστιτυτε  α 
χρυχιαλ χοµπονεντ οφ αθυατιχ εχοσψστεµσ (Ζηαο ετ αλ., 
2017).   Τηε  στυδψ  οφ  µιχροοργανισµσ  υσινγ  ΔΝΑ 
σεθυενχινγ,  µεταγενοµιχσ,  ισ  υσεδ  το  υνδερστανδ  τηε 
χηανγεσ  ιν  ωατερ’σ  χηαραχτεριστιχσ  οϖερτιµε.  Τηε 
χολλεχτιϖε µεταβολισµ οφ µαρινε µιχροβιαλ χοµµυνιτιεσ 
ηασ γλοβαλ εφφεχτσ ον φλυξεσ οφ ενεργψ ανδ µαττερ ιν 
τηε σεα, ον τηε χοµποσιτιον οφ Εαρτη’σ ατµοσπηερε, ανδ 
ον γλοβαλ χλιµατε (ΝΡΧ, 2007). !
Οχταδεχαβαχτερ  ισ  αν  Αλπηαπροτεοβαχτερια 
δενοµινατεδ  εξτρεµοπηιλε  δυε  το  τηε  ενϖιρονµενταλ 
χονδιτιονσ  ωηερε  ιτ  ισ  τψπιχαλλψ  φουνδ,  µαινλψ  αρτιχ 
ωατερσ. Ιτσ οπτιµαλ χονδιτιονσ φορ γροωτη αρε α πΗ οφ  
6.5-8.5,  τεµπερατυρε  οφ  7≡Χ,  ανδ  4.8%  -σαλινιτψ 
(Γοσινκ,1998).  Λιϖινγ  οργανισµσ  φουνδ  ιν  ωατερ  νεεδ 
σπεχιφιχ πηψσιχαλ ανδ χηεµιχαλ χονδιτιονσ το συρϖιϖε 
ανδ συχχεσσφυλλψ ρεπροδυχε; ανψ βιολογιχαλ χηανγεσ 
ιν  τηοσε  προπερτιεσ  χαν  ηαρµ  τηεµ  ανδ  τηειρ  εντιρε 
εχοσψστεµ.  Μανψ  πολλυταντ  φαχτορσ  αφφεχτ  τηε 
χηαραχτεριστιχσ  οφ  ωατερ  εϖερψδαψ,  συχη  ασ 
φερτιλιζερσ,  πεστιχιδεσ,  µοτορ  οιλ  λιττερ,  ανδ  µανψ 
οτηερσ  (Λονωοοδ.εδυ).  Τηισ  ισ  ωηψ  ρελατινγ  λιϖινγ 
οργανισµσ,  συχη  ασ  µιχροοργανισµσ  το  ωατερ  θυαλιτψ 
ισ  αδϖανταγεουσ.  Ωατερ  θυαλιτψ  µονιτορινγ  προϖιδεσ 
αχχεσσ το ιµπορταντ προβλεµσ, ανδ ποσσιβλε σολυτιονσ. !
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Results
●  Ηαρµφυλ  πΗ  λεϖελ  φορ  φιση  δυε  το  λοω  δισσολϖεδ 
χαρβον διοξιδε χονχεντρατιον. !

●  Σαµπλε τεµπερατυρεσ µεασυρεδ ωερε ωιτηιν πρεϖιουσλψ 
ρεπορτεδ (ΕΠΑ στανδαρδ τεµπερατυρεσ) !

●  Σαλινιτψ ανδ τεµπερατυρε οφ ωατερ ωερε ωιτηιν ρανγεσ 
ρεπορτεδ φορ συρϖιϖαλ οφ Οχταδεχαβαχτερ, ιν σπιτε οφ 
ρελατιϖελψ ηιγη σαλινιτψ οφ σαµπλεσ ωηεν χοµπαρεδ το 
οτηερ βραχκιση ωατερσ. !

●  Οχταδεχαβαχτερ  ισ  αν  αεροβιχ  βαχτερια;  δισσολϖεδ 
χαρβον διοξιδε ισ τηερεφορε, νοτ διρεχτλψ χοννεχτεδ το 
Οχταδεχαβαχτερ,  βυτ  ιτ  ισ  ινδιρεχτλψ  ρελατεδ  το  τηε 
οξψγεν λεϖελσ προπορτιοναλ το  ΔΧΟ2. !

●  Τηε θυαλιτψ οφ τηε Εαστ Ριϖερ Γρουνδ σαµπλε ωατερ ισ 
συιταβλε  φορ  σοµε  οργανισµσ  αδαπτεδ  το  εστυαρινε 
ωατερσ,  ηοωεϖερ,  τηε  πρεσενχε  οφ  χολιφορµσ  ανδ 
πατηογενιχ  βαχτερια  µαψ  νεγατιϖελψ  αφφεχτ  οτηερ 
οργανισµσ (ΕΠΑ, 1986). !

 

●  Ωατερ θυαλιτψ ισ αφφεχτεδ βψ διφφερεντ φαχτορσ, συχη 
ασ γρεενηουσε γασεσ, ρυνοφφσ, οιλ σπιλλσ, χηεµιχαλσ. !

●  Διφφερεντ προπερτιεσ οφ α ωατερ βοδψ ωιλλ αφφεχτ εαχη 
οτηερ;  σαλινιτψ  ανδ  τεµπερατυρε  αφφεχτ  δισσολϖεδ 
οξψγεν ανδ δισσολϖεδ χαρβον διοξιδε, ανδ τηεσε, ιν τυρν, 
ωιλλ αφφεχτ λιϖινγ οργανισµσ. !

●  Βαχτερια  φουνδ  ιν  ωατερ  χαν  γιϖε  α  σπεχτρυµ  οφ  γιϖε 
ινσιγητ ιντο τηε χηανγινγ ωατερ χηαραχτεριστιχσ. !

●  Τηε βαχτεριυµ Οχταδεχαβαχτερ ωασ φουνδ ιν σιγνιφιχαντ 
αµουντσ  ιν  τηε  σαµπλε,  αλτηουγη  ιτ  ισ  αν  αρτιχ 
βαχτερια; φυρτηερ ρεσεαρχη ιντο τηε σεασοναλ χηανγεσ 
ανδ διστριβυτιον οφ τηισ γενυσ µαψ προϖιδε ινσιγητ ιντο 
ρεασονσ φορ ιτσ αβυνδανχε ιν τηε Εαστ Ριϖερ. !

●  Φυρτηερ ρεσεαρχη χοµπαρινγ διφφερενχεσ βετωεεν ωατερ 
χηαραχτεριστιχσ οϖερ τιµε ανδ δεπενδινγ ον τηε σεασον 
το κεεπ τραχκ οφ προβλεµσ, ανδ φινδ θυιχκ βυτ εφφεχτιϖε 
σολυτιονσ. !

●  Κνοων  λονγ-τερμ  σολυτιονσ,  συχη  ασ  ρεχψχλινγ  χαν 
ηελπ ρεδυχε τηε ρατε οφ χονταµινατιον.      
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Δρ. Λυχια Φυεντεσ!

Ωατερ Σαµπλε 
Χολλεχτιον Σιτε!

Εξπεριµενταλ Προχεδυρεσ !

Φιγ. 1: Σιτε οφ χολλεχτιον: Εαστ Ριϖερ, 34τη 
Στρεετ, ΝΨΧ.Ρετριεϖεδ Μαψ, 2018 φροµ: ηττπσ://
χοµµονσ.ωικιµεδια.οργ/ωικι/
Φιλε:Νεω�Ψορκ�Χιτψ�-�Μανηατταν�-
�Εαστ�Ριϖερ.ΠΝΓ !

Φιγ. 2: ΧΟ2 χονχεντρατιον (διφφερεντ 
χονχεντρατιονσ ινχλυδινγ σαµπλε ωατερ) 
αφφεχτινγ ρατε οφ πηοτοσψντηεσισ  οφ σπιναχη 
δισκσ. !

Φιγ. 3: Ονιον ροοτσ µιτοσισ 
εξπεριµεντ ιν Εαστ Ριϖερ ωατερ 
σαµπλε. !

Βιοδιϖερσιτψ: !
Βετα Διϖερσιτψ - Βετωεεν Σαµπλεσ!
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Φιγ. 5: Διαλψσισ βαγσ ιν διφφερεντ σολυτε 
χονχεντρατιον σολυτιονσ ινχλυδινγ ωατερ 
σαµπλε. !

Ωατερ Σαµπλε !

Πηψσιχαλ 
Χηαραχτερισ
τιχσ !

Τυρβιδιτψ: 
λοω !

 !

Χηεµιχαλ 
Χηαραχτερισ

τιχσ !

Χολορ: χλεαρ, !
 Οδορ: σεωαγε-
λικε!

Δισσολϖεδ Οξψγεν: ον 
λιµιτ !

πΗ: 7, δισσολϖεδ ΧΟ2: 
14ππµ !
Τεµπερατυρε: 
14-22≡Χ  !

Ινοχυλατεδ 
Βαχτερια!

Πηενολ ρεδ: 
πρεσενχε οφ 
αναεροβιχ 
βαχτερια!

Ονιον ροοτσ γροων ιν ωατερ 
σαµπλε. !

Φιγ. 4: Ονιον ροοτσ µιτοσισ 
εξπεριµεντ ιν Ταπ ωατερ. !

Analysis: It is noticeable that in the tap water sample there are more 
stages of mitosis occurring than in the East River sample where most 
cells seem to be stuck in prophase. This means that the condition of 
the East River water sample are not as optimum as the tap water’s to 
allow plant growth. 

Σαµπλεσ  ωερε  χολλεχτεδ  φροµ  τηε  Εαστ  Ριϖερ  ιν  Νεω 
Ψορκ Χιτψ, βψ 34τη στρεετ. !
ΔΝΑ  εξτραχτιον  ωασ  περφορµεδ  ωιτη  ΜοΒιο 
ΩατερΠοωερ® ΔΝΑ ισολατιον κιτ. !
Σεθυενχινγ  τρανσλατιον  ωασ  οβταινεδ  βψ  υσινγ  Βασιχ 
Λοχαλ Αλιγνµεντ Σεαρχη Τοολ (ΒΛΑΣΤ). !
Τεµπερατυρε  ατ  χολλεχτιον  τιµε  ωασ  τακεν  ωιτη  α 
τηερµοµετερ ατ σιτε. πΗ παπερ ινδιχατορσ ωερε υσεδ το 
γετ  πΗ  λεϖελ.  Σαλινιτψ  οφ  σαµπλε  ωασ  οβταινεδ  βψ 
εϖαπορατιον µετηοδ. !
Δισσολϖεδ  οξψγεν  ωασ  περφορµεδ  ωιτη  τηε  ηελπ 
οφΛαΜοττε  οξψγεν  τιτρατιον  κιτ.  Δισσολϖεδ  χαρβον 
διοξιδε περχενταγε ωασ αχηιεϖεδ ωιτη ΗΑΧΗ τεστ κιτ. !

 


