
ΘΕΩΡΙΑ  ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ… 

• Το βακτήριο E. coli έχει άριστη θερμοκρασία ανάπτυξης τους 37οC, δηλαδή τη φυσιολογική θερμοκρασία του 
ανθρώπινου σώματος.  

• Σε μία κλειστή καλλιέργεια η παραγωγή προϊόντων γίνεται κατά τη στατική και την εκθετική φάση.  
• Σε μία συνεχή καλλιέργεια η παραγωγή προϊόντων γίνεται κατά την εκθετική φάση.  
• Λανθάνουσα φάση υπάρχει και στη συνεχή καλλιέργεια.  
• Στο βιοαντιδραστήρα γίνονται μόνο ζυμώσεις, δηλαδή καλλιέργειες σε υγρό θρεπτικό υλικό.  
• Πριν από την έναρξη μίας καλλιέργειας είναι απαραίτητο να αποστειρώνονται όλα τα εργαλεία και τα θρεπτικά 

υλικά για αποφυγή ανάπτυξης ανεπιθύμητων μικροοργανισμών.  
• Το θρεπτικό υλικό που χρησιμοποιείται σε μία καλλιέργεια επιλέγεται με βάση το είδος του μικροοργανισμού.  
• Σε μία κλειστή καλλιέργεια όλα τα είδη μικροοργανισμών περνούν από τις τέσσερις φάσεις ανάπτυξης. ΑΛΛΑ 

το χρονικό διάστημα παραμονής τους σε κάθε φάση εξαρτάται από το είδος του μικροοργανισμού.  
• Ο άνθρακας αποτελεί βασικό θρεπτικό υλικό για μία καλλιέργεια γιατί είναι το χημικό στοιχείο με το οποίο 

δομούνται όλες οι οργανικές ενώσεις και συνεπώς όλα τα βιολογικά μακρομόρια (π.χ. DNA, πρωτεΐνες).  
• Με το άζωτο που λαμβάνουν οι μικροοργανισμοί από το θρεπτικό υλικό συνθέτουν τις αζωτούχες ενώσεις 

τους, όπως πρωτεΐνες και νουκλεϊκά οξέα.  
• Πριν την έναρξη μίας βιομηχανικής καλλιέργειας προηγείται η καλλιέργεια σε εργαστήριο, με υλικό της οποίας 

εμβολιάζεται ο βιοαντιδραστήρας.  
• Αν ένα βακτήριο που καλλιεργείται με πηγή άνθρακα τη γλυκόζη μεταφερθεί σε μία άλλη καλλιέργεια που έχει 

ως πηγή άνθρακα τη λακτόζη, τότε η λανθάνουσα φάση ανάπτυξής του θα αντιστοιχεί στην ενεργοποίηση του 
οπερονίου της λακτόζης (που βρισκόταν σε καταστολή παρουσία της γλυκόζης), προκειμένου να παραχθούν τα 
ένζυμα για τη διάσπαση της λακτόζης σε γλυκόζη και γαλακτόζη.  

ΑΣΚΗΣΕΙΣ  – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

1.  Ένας μικροοργανισμός είναι χρήσιμος με τρεις τρόπους: για το προϊόν α, για το προϊόν β και για τη 
βιομάζα του. Στη γραφική παράσταση φαίνονται οι μεταβολές στην ποσότητα των παραπάνω στη διάρκεια 
μίας καλλιέργειας. 

                Α. Τι τύπου φαίνεται να είναι η καλλιέργεια αυτή; 

                Β. Τι τύπου καλλιέργεια θα είναι η πιο αποδοτική για τα προϊόντα που αποδίδει ο μικροοργανισμός 
αυτός; 

                Γ. Με ποιους τρόπους παραλαμβάνονται τα παραπάνω προϊόντα από την καλλιέργεια; 

 



               Α. Κλειστή καλλιέργεια. 

                Β. Αν μας ενδιαφέρει η παραγωγή βιομάζας ή του αντιβιοτικού τότε εξυπηρετεί η καλλιέργεια 
συνεχούς τύπου. Αν μας ενδιαφέρει η παραγωγή της ενδοκυτταρικής πρωτεΐνης τότε εξυπηρετεί η καλλιέργεια 
κλειστού τύπου. 

                Γ. Η βιομάζα και η ενδοκυτταρική πρωτεΐνη θα παραληφθούν από τα στερεά συστατικά, ενώ το 
αντιβιοτικό (που εκκρίνεται) από τα υγρά συστατικά. Ο διαχωρισμός γίνεται με διήθηση ή φυγοκέντρηση. Ο 
τελικός καθαρισμός του προϊόντος απαιτεί την εφαρμογή και άλλων τεχνικών (χρωματογραφία, εκχύλιση, 
απόσταξη κ.ά.). 

  

2.       Στη γραφική παράσταση φαίνεται η μεταβολή των πληθυσμών τριών διαφορετικών μικροοργανισμών 
(καμπύλες α, β και γ) σε σχέση με τη      μεταβολή            της συγκέντρωσης του Ο2. 

                Α. Σε ποια ομάδα ανήκει ο κάθε μικροοργανισμός; 

                Β. Μπορούν να καλλιεργηθούν ταυτοχρόνως αυτοί οι μικροοργανισμοί; 

 

     Α. Μικροοργανισμός α → προαιρετικά αερόβιος οργανισμός. 

                    Μικροοργανισμός β → υποχρεωτικά αναερόβιος οργανισμός. 

                     Μικροοργανισμός γ → υποχρεωτικά αερόβιος οργανισμός. 

                Β. Και οι τρεις ταυτοχρόνως αποκλείεται να καλλιεργηθούν, γιατί ο β και ο γ έχουν εντελώς 
διαφορετικές απαιτήσεις σε παροχή Ο2. 

                Ανά δύο μπορεί να καλλιεργηθούν : 

                i. ο γ με τον α, 

                ii. ο α με το β. Όμως μπορεί ο α να ανέχεται την απουσία Ο2, αλλά ο ρυθμός ανάπτυξής του δεν είναι 
ο ταχύτερος δυνατός. Άρα ο συνδυασμός αυτός δεν επιτρέπει υψηλές αποδόσεις.  


