
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο : ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

1. Μια καλλιέργεια του βακτηρίου Ε. coli αναπτύσσεται σε ιδανικές συνθήκες. Τα βακτήρια 

διαιρούνται κάθε 20 λεπτά. Αν ο αρχικός πληθυσμός των βακτηρίων μετά τον εμβολιασμό είναι 

Ν και η λανθάνουσα φάση διαρκεί 60 λεπτά, να κάνετε τη γραφική παράσταση του αριθμού των 

βακτηρίων σε συνάρτηση με το χρόνο για τα πρώτα 120 λεπτά της καλλιέργειας. Αν μετά τα 120 

λεπτά η θερμοκρασία μειωθεί στους 15 °C, να εκτιμήσετε την πορεία της καλλιέργειας.  

2. Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται οι καμπύλες ανάπτυξης τριών μικροοργανισμών α, β, γ 

και η καμπύλη μεταβολής της συγκέντρωσης του οξυγόνου (Ο2). 

α. Να χαρακτηριστούν οι μικροοργανισμοί ανάλογα με τις απαιτήσεις τους σε οξυγόνο. 

β. Μπορεί να γίνει ταυτόχρονη καλλιέργεια κάποιων από αυτούς τους μικροοργανισμούς; Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 

3. Συγκεκριμένος αριθμός κυττάρων Escherichia coli  αναπτύσσεται σε κλειστή καλλιέργεια με 

θρεπτικό υλικό που περιέχει ως πηγή άνθρακα γλυκόζη και λακτόζη. Να σχεδιάσετε την 

καμπύλη ανάπτυξης των βακτηρίων και να αναφέρετε τις διάφορες φάσεις ανάπτυξης του 

μικροοργανισμού. 

 

4. Στην παρακάτω γραφική παράσταση φαίνεται η μεταβολή του αριθμού των μικροοργανισμών σε 

μια καλλιέργεια σε συνδυασμό με την ποσότητα παραγωγής των προϊόντων 1 και 2. 

α. Τι τύπος καλλιέργειας είναι (κλειστή ή συνεχής); 

β. Ποιος είναι ο αποδοτικότερος τύπος καλλιέργειας για την παραγωγή των προϊόντων 1 και 2; 

 

 
 



5. Δίνεται η καμπύλη ανάπτυξης μικροοργανισμών σε κλειστή καλλιέργεια. 

 
Α.Ποια θα είναι η μορφή της, αν οι μικροοργανισμοί αναπτυχθούν: 

1. Σε ευνοϊκότερες συνθήκες θερμοκρασίας, pΗ και συγκέντρωσης Ο2; 

2. Σε δυσμενέστερες συνθήκες θερμοκρασίας, pΗ και συγκέντρωσης Ο2; 

Β. Ποια θα είναι η μορφή της, αν οι μικροοργανισμοί αναπτυχθούν στις ίδιες συνθήκες 

θερμοκρασίας, pΗ και συγκέντρωσης Ο2, σε ένα θρεπτικό υλικό που περιέχει: 

1. μεγαλύτερη συγκέντρωση θρεπτικών συστατικών; 

2. μικρότερη συγκέντρωση θρεπτικών συστατικών; 

 

6. Σε καλλιέργεια της Ε.coli  σε βιοαντιδραστήρα χρησιμοποιούμε στο θρεπτικό υλικό γλυκόζη σαν 

πηγή άνθρακα και έγκαιρα με την εξάντληση της προσθέτουμε λακτόζη, ενώ ταυτόχρονα 

απομακρύνουμε νεκρά κύτταρα και τοξικά προϊόντα του μεταβολισμού των βακτηρίων. Η 

καλλιέργεια αφήνεται στη συνέχεια να εξελιχθεί χωρίς άλλη παρέμβαση. 

Α. Ποιοι ρυθμιστικοί μηχανισμοί θα ενεργοποιηθούν στο βακτήριο ώστε να συνεχιστεί η 

ανάπτυξή του με τη χρησιμοποίηση της λακτόζης; 

Β. Σε ποιο τύπο κατατάσσεται η καλλιέργεια; Ποιες φάσεις παρατηρούμε σε αυτή; 

Γ. Σε τι αποσκοπεί η δοκιμαστική καλλιέργεια βακτηρίων που γίνεται πριν από τον εμβολιασμό 

του θρεπτικού υλικού του βιοαντιδραστήρα με αυτήν; 

 

7. Ένα στέλεχος της Ε. coli που λόγω μετάλλαξης δεν συνθέτει τυροσίνη, αναπτύσσεται σε κλειστή 

καλλιέργεια με θρεπτικό υλικό που περιέχει ως πηγή άνθρακα, γλυκόζη (που χρησιμοποιείται 

πρώτη) και γαλακτόζη. 

α. Περιγράψτε τη διαδικασία και τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε.  

β. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ανάπτυξης της Ε. coli και να εξηγήσετε τις φάσεις. 

γ. Τι είδους προσαρμογές νομίζετε ότι συμβαίνουν κατά τη λανθάνουσα φάση των 

μικροοργανισμών; 

 

8. Ένας μικροοργανισμός είναι χρήσιμος 

με τρεις τρόπους: για ένα προϊόν του 

(έστω α), για ένα δεύτερο προϊόν του 

(έστω β) και για τη βιομάζα του. Στην 

παρακάτω γραφική παράσταση 

φαίνονται οι μεταβολές στην ποσότητα 

των παραπάνω κατά τη διαρκεια μιας 

καλλιέργειας του εν λόγω 

μικροοργανισμού. 

Α)  Τι τύπου καλλιέργεια φαίνεται να 

είναι η παραπάνω; 

Β) Ποιος τύπος καλλιέργειας θα ήταν 

πιο αποδοτικός για τα προϊόντα που αποδίδει ο συγκεκριμένος μικροοργανισμός; 

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



9. Στη γραφική παράσταση φαίνεται η μεταβολή των πληθυσμών τριών διαφορετικών 

μικροοργανισμών (καμπύλες α, β και γ) σε σχέση με τη μεταβολή της συγκέντρωσης οξυγόνου. 

α) Σε ποια ομάδα ανήκει ο κάθε μικροοργανισμός; 

β) Μπορούν να καλλιεργηθούν ταυτοχρόνως αυτοί οι μικροοργανισμοί; 

 

 

10. Στην παρακάτω γραφική παράσταση φαίνεται ο ρυθμός διαίρεσης των κυττάρων τριών 

διαφορετικών ειδών μικροοργανισμών ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, του 

Vibrio marinus  (1), του Mycobacterium tuberculosis (2) και του Thermus aquaticus (3). 

Α) Ποιο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ψυχρόφιλο, ποιο μεσόφιλο και ποιο (υπερ)θερμόφιλο; 

Β) Δεδομένου ότι η Escherichia coli είναι «παράσιτο» του ανθρώπου, ποιο ή ποια από τα τρία 

βακτήρια είναι πιθανότερο να είναι επίσης παράσιτό(-ά) του; 

Γ) Ποια θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν μαζί και ποια θα ήταν η αποδοτικότητα της κοινής 

καλλιέργειας τους; 

 

 

 


