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Παξαγωγή ρξήσηκωλ πξνϊόλτωλ κε τε Βηντερλνινγία
 Ζσληαλνί νξγαληζκνί ρξεζηκνπνηνύληαη ρηιηάδεο ρξόληα ηώξα γηα ηελ παξαγσγή
ςσκηνύ, θξαζηνύ ή κπύξαο. Σήκεξα ε εμέιημε ηεο Επηζηήκεο θαη ηεο Τερλνινγίαο νδεγεί
ζηελ επξεία παξαγσγή ηξνθίκσλ, αληηβηνηηθώλ θαη εκβνιίσλ.
 Ο όξνο Βηνηερλνινγία πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο πξντόλησλ (π.ρ. αιθνόιε
κε δύκσζε, ηλζνπιίλε από γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα βαθηήξηα) από αθαηέξγαζηα πιηθά κε ηε
βνήζεηα δσληαλώλ νξγαληζκώλ, θαηόπηλ εθαξκνγήο ησλ γλώζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ από ηε
κειέηε ησλ νξγαληζκώλ, δειαδή νπζηαζηηθά ρξήζε δσληαλώλ νξγαληζκώλ πξνο όθεινο ηνπ
αλζξώπνπ. Η Βηνηερλνινγία ζπλεηζθέξεη ζηελ Θαηξηθή, ηε Γεσξγία, ηελ Κηελνηξνθία, ηε
Βηνκεραλία θαη ηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο.
 Η Βηνηερλνινγία ζηεξίδεηαη ζε ηερληθέο θαιιηέξγεηαο θαη αλάπηπμεο κηθξννξγαληζκώλ
θαη ηερληθέο αλαζπλδπαζκέλνπ DNA επεηδή νη ηειεπηαίεο δίλνπλ δπλαηόηεηα εηζαγσγήο
επηζπκεηώλ ηδηνηήησλ ζηνπο νξγαληζκνύο.
Οη κηθξνβηαθέο θαιιηέξγεηεο
 Οη κηθξννξγαληζκνί όηαλ βξεζνύλ
ζε θαηάιιειεο ζπλζήθεο, απμάλνληαη
ζε κέγεζνο θαη δηαηξνύληαη νπόηε
απμάλεηαη ν αξηζκόο ηνπο. Τα θύηηαξα
πνπ πξνθύπηνπλ από θάζε δηαίξεζε έρνπλ πξαθηηθά ην ίδην κέγεζνο κε ην αξρηθό θύηηαξν. Ο
ξπζκόο αλάπηπμεο ηνπ πιεζπζκνύ, δειαδή ν ξπζκόο δηαίξεζεο ησλ θπηηάξσλ ηνπ
πιεζπζκνύ θαζνξίδεηαη από ηνλ τρόλο δηπιαζηαζκού, ραξαθηεξηζηηθό γηα θάζε είδνο
κηθξννξγαληζκνύ.
 Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην ρξόλν δηπιαζηαζκνύ θαη άξα ην ξπζκό αλάπηπμεο
ησλ κηθξννξγαληζκώλ είλαη ε δηαζεζηκόηεηα ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ, ην pH, ην Ο2 θαη ε
ζεξκνθξαζία.
 Γηα λα αλαπηπρζεί έλαο κηθξννξγαληζκόο πξέπεη λα πξνκεζεύεηαη από ην πεξηβάιινλ
ζρεπηηθά ζσζηαηηθά, όπσο άλζξαθα, άδσην, κεηαιιηθά ηόληα θαη λεξό. Γηα ηνπο
απηόηξνθνπο νξγαληζκνύο πεγή άλζξαθα είλαη ην CO2 ηεο αηκόζθαηξαο, ελώ γηα ηνπο
εηεξόηξνθνπο νη πδαηάλζξαθεο. Πεγή αδώηνπ γηα ηνπο πην πνιινύο κηθξννξγαληζκνύο είλαη
ηα ακκσληαθά θαη ηα ληηξηθά ηόληα (NH4+ θαη NO3 ). Τα κεηαιιηθά ηόληα είλαη απαξαίηεηα
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ θαη ζαλ ζπζηαηηθά δηαθόξσλ κνξίσλ.
 Τν pH επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξννξγαληζκώλ. Οη πεξηζζόηεξνη αλαπηύζζνληαη
ζε pH 6-9, ππάξρνπλ όκσο θαη άιινη (π.ρ. βαθηήξηα ηνπ γέλνπο Lactobacillus) πνπ
αλαπηύζζνληαη ζε pH 4-5.
 Η παροσζία ή αποσζία O2 βνεζά ή αλαζηέιιεη ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξννξγαληζκώλ.
Υπάξρνπλ κηθξννξγαληζκνί πνπ γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο απαηηνύλ πςειή ζπγθέληξσζε O2
(σποτρεωηηθά αερόβηοη), όπσο βαθηήξηα ηνπ γέλνπο Mycobacterium. Άιινη, όπσο νη
κύθεηεο ζηελ αξηνβηνκεραλία, αλαπηύζζνληαη ηαρύηεξα παξνπζία O2 απ’ όηη απνπζία O2
(προαηρεηηθά αερόβηοη). Τέινο κηθξννξγαληζκνί όπσο βαθηήξηα ηνπ γέλνπο Clostridium γηα
ηνπο νπνίνπο ην O2 είλαη ηνμηθό (σποτρεωηηθά αλαερόβηοη).
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 Η ζεξκνθξαζία είλαη από ηνπο πην ζεκαληηθνύο
παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αλάπηπμε
κηθξννξγαληζκώλ. Οη πεξηζζόηεξνη από απηνύο
αλαπηύζζνληαη άξηζηα ζε ζεξκνθξαζία 20-45 νC
(Escherichia coli ζηνπο 37 νC). Οξηζκέλνη απαηηνύλ
ζεξκνθξαζία >45 νC όπσο απηνί πνπ
αλαπηύζζνληαη θνληά ζε ζεξκνπεγέο, ελώ άιινη
αλαπηύζζνληαη ζε ζεξκνθξαζία <20 νC.
Αλάπτπμε στν εξγαστήξην & σε βηνκεραληθή θιίκαθα
 Ο Louis Pasteur ππήξμε πξσηνπόξνο ζηελ πξνζπάζεηα θαιιηέξγεηαο βαθηεξίσλ θαη
κπθήησλ. Απαξαίηεηε είλαη γη’ απηό ε απνκόλσζε δηαθόξσλ εηδώλ βαθηεξίσλ θαη κπθήησλ,
ε Παξαζθεπή θαηάιιεισλ ζξεπηηθώλ πιηθώλ θαη ε δηακόξθσζε θαηάιιεισλ ζπλζεθώλ
αλάπηπμεο. Σήκεξα νη κηθξννξγαληζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαγσγή ελδύκσλ ή
αληηβηνηηθώλ, αλαπηύζζνληαη ζην εξγαζηήξην ή ζε κεγάιε θιίκαθα ζε βηνκεραληθέο
κνλάδεο θάησ από ειεγρόκελεο ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο.
 Γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο ρξεζηκνπνηνύληαη ηερλεηά ζξεπηηθά πιηθά πνπ πεξηέρνπλ πεγή
άλζξαθα, πεγή αδώηνπ θαη ηόληα. Σηελ πεξίπησζε ησλ αεξόβησλ κηθξννξγαληζκώλ είλαη
απαξαίηεηε ε παξνπζία νμπγόλνπ. Τα ζρεπηηθά σιηθά κπνξεί λα είλαη πγξά ή ζηεξεά. Τα
πγξά ζξεπηηθά πιηθά πεξηέρνπλ όια ηα παξαπάλσ ζξεπηηθά ζπζηαηηθά δηαιπκέλα ζε λεξό.
Τα ζηεξεά ζξεπηηθά πιηθά παξαζθεπάδνληαη κε αλάκημε ηνπ πγξνύ ζξεπηηθνύ πιηθνύ κε
έλαλ πνιπζαθραξίηε πνπ πξνέξρεηαη από ηα θύθε, ην άγαρ, πνπ είλαη ξεπζηό ζε
ζεξκνθξαζίεο πάλσ από 45 νC αιιά ζηεξενπνηείηαη ζε ρακειόηεξεο.
 Μηα θαιιηέξγεηα μεθηλά κε πξνζζήθε κηθξήο
πνζόηεηαο θπηηάξσλ ζην ζξεπηηθό πιηθό
(εκβοιηαζκός). Καηόπηλ νη κηθξννξγαληζκνί
παξακέλνπλ ζε θιίβαλν γηα ζηαζεξή ζεξκνθξαζία
θαηάιιειε γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο. Έηζη ζε 12-76 ώξεο
παξάγεηαη κεγάινο αξηζκόο κηθξννξγαληζκώλ. Οη
θαιιηέξγεηεο απηέο δηαηεξνύληαη γηα κεγάιν ρξνληθό
δηάζηεκα ζε αδξαλή κνξθή ζε ζεξκνθξαζία -80 νC.
Γηα λα απνθεύγεηαη ε αλάπηπμε άιισλ
κηθξννξγαληζκώλ εθηόο από εθείλνπο πνπ πξόθεηηαη λα
θαιιηεξγεζνύλ, ηα ζξεπηηθά πιηθά θαη νη ζπζθεπέο
απνζηεηξώλνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θαιιηέξγεηαο.
 Όηαλ γίλεη θαιιηέξγεηα ζε κεγάιε θιίκαθα
(βηνκεραληθή θαιιηέξγεηα) ρξεζηκνπνηνύκε
θαηάιιειεο ζπζθεπέο, ηνπο δσκωηήρες ή
βηοαληηδραζηήρες. Απηνί επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν θαη
ηε ξύζκηζε ησλ ζπλζεθώλ (ζεξκνθξαζία, pH,
ζπγθέληξσζε O2). Σην ζξεπηηθό πιηθό ρξεζηκνπνηνύληαη θηελέο πεγέο άλζξαθα, όπσο ε
κειάζα (παξαπξντόλ ηεο βηνκεραλίαο δαραξνθάιακνπ ή ζαθραξόηεπηισλ). Η θαιιηέξγεηα
ζην βηναληηδξαζηήξα μεθηλά κε ηνλ εκβνιηαζκό από κηα αξρηθή θαιιηέξγεηα πνπ έρεη γίλεη
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ζην εξγαζηήξην. Μέζα ζην βηναληηδξαζηήξα νη κηθξννξγαληζκνί αλαπηύζζνληαη θαη
πνιιαπιαζηάδνληαη ρξεζηκνπνηώληαο ηα ζπζηαηηθά ηνπ ζξεπηηθνύ πιηθνύ. Όιεο νη
δηεξγαζίεο γίλνληαη θάησ από ζηείξεο ζπλζήθεο- βηναληηδξαζηήξαο θαη ζξεπηηθό πιηθό
απνζηεηξώλνληαη πξηλ ηε ρξήζε.
 Με ηνλ όξν δύκωζε ελλννύκε ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο κηθξννξγαληζκώλ ζε πγξό
ζξεπηηθό πιηθό θάησ από νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο. Παιηόηεξα ν όξνο ρξεζηκνπνηνύηαλ κόλν
γηα αλαεξόβηεο δηεξγαζίεο, όκσο ζήκεξα πεξηιακβάλεη ηόζν αεξόβηεο όζν θαη αλαεξόβηεο.
Τα πξντόληα ηεο δύκσζεο είλαη είηε ηα ίδηα ηα θύηηαξα (ε βηοκάδα), είηε πξντόληα ησλ
θπηηάξσλ όπσο νη πξσηεΐλεο θαη ηα αληηβηνηηθά.
Τξόπνη θαιιηεξγεηώλ
 Κιεηζηή θαιιηέργεηα: Σ’ απηή ηε δύκσζε ηνπνζεηείηαη ζην βηναληηδξαζηήξα νξηζκέλε
πνζόηεηα απνζηεηξσκέλνπ ζξεπηηθνύ πιηθνύ πνπ εκβνιηάζηεθε κε αξρηθή θαιιηέξγεηα
κηθξννξγαληζκώλ θαη ε θαιιηέξγεηα ζπλερίδεηαη κέρξη ηελ παξαγσγή ηνπ επηζπκεηνύ
πξντόληνο. Σηελ θιεηζηή θαιιηέξγεηα νη θάζεηο αλάπηπμεο είλαη ε ιαλζάλνπζα, ε εθζεηηθή,
ε ζηαηηθή θαη ε θάζε ζαλάηνπ.
o Καηά ηελ ιαλζάλοσζα θάζε ν πιεζπζκόο ησλ κηθξννξγαληζκώλ είλαη ζρεδόλ
ζηαζεξόο δηόηη νη κηθξννξγαληζκνί ρξεηάδνληαη θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα γηα λα
πξνζαξκνζηνύλ ζηηο θαηλνύξγηεο ζπλζήθεο θαη λα αξρίζνπλ λα αλαπηύζζνληαη
o Καηόπηλ νη κηθξννξγαληζκνί δηαηξνύληαη κε ηαρύ ξπζκό, επεηδή ε θαιιηέξγεηα γίλεηαη
θάησ από άξηζηεο ζπλζήθεο (ζεξκνθξαζίαο, pH, ζπγθέληξσζεο O2) θαη άθζνλα
ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Η θάζε απηή νλνκάδεηαη εθζεηηθή γηαηί ν αξηζκόο ησλ
κηθξννξγαληζκώλ απμάλεηαη εθζεηηθά.
o Αθνινπζεί ε ζηαηηθή θάζε θαηά ηελ νπνία ν πιεζπζκόο ησλ βαθηεξίσλ δελ
απμάλεηαη ιόγσ εμάληιεζεο θάπνηνπ ζξεπηηθνύ ζπζηαηηθνύ ή ιόγσ ζπζζώξεπζεο
ηνμηθώλ πξντόλησλ ηνπ κεηαβνιηζκνύ ηνπο.
o Καηά ηε θάζε ζαλάηνπ ν αξηζκόο ησλ κηθξννξγαληζκώλ κεηώλεηαη.
Η δηαδνρή ησλ θάζεσλ είλαη ζπγθεθξηκέλε όκσο ε δηάξθεηα θάζε θάζεο δηαθέξεη
αλάινγα κε ην είδνο ηνπ κηθξννξγαληζκνύ. Τα ρξήζηκα πξντόληα παξάγνληαη θαηά ηελ
εθζεηηθή θαη ηε ζηαηηθή θάζε.
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 Σσλετής θαιιηέργεηα: Σ’ απηόλ ηνλ ηύπν νη κηθξννξγαληζκνί ηξνθνδνηνύληαη ζπλερώο
κε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη ηαπηόρξνλα απνκαθξύλνληαη από ηελ θαιιηέξγεηα θύηηαξα θαη
άρξεζηα πξντόληα.
Τερληθέο θαζαξησκνύ τωλ πξνϊόλτωλ τεο δύκωσεο
 Τειηθή θαηεργαζία είλαη ε δηεξγαζία
θαζαξηζκνύ ηνπ πξντόληνο ηνπ βηναληηδξαζηήξα.
Αξρηθά δηαρσξίδνληαη ηα πγξά από ηα ζηεξεά
ζπζηαηηθά (θαη ηα θύηηαξα) ζπλήζσο κε δηήζεζε ή
θπγνθέληξεζε. Τν επηζπκεηό πξντόλ
παξαιακβάλεηαη κε θαηάιιειεο κεζόδνπο από ηα
ζηεξεά ή ηα πγξά ζπζηαηηθά όπνπ βξίζθεηαη. Τα
πξντόληα ηεο δύκσζεο αμηνπνηνύληαη κόλν όηαλ
είλαη απόιπηα θαζαξά (ρσξίο πξνζκείμεηο).

ν

Ο Thermus aquaticus είλαη ζεξκόθηιν βαθηήξην πνπ αλαπηύζζεηαη ζε ζεξκνθξαζίεο 80 C.
Φξεζηκνπνηείηαη γηα παξαγσγή ηεο DNA πνιπκεξάζεο (Taq), έλδπκν ελεξγό κέρξη 95 νC, θαηάιιειν γηα
ρξήζε ζε αιπζηδσηή αληίδξαζε πνιπκεξάζεο (PCR)
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