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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη της μεταβολικής ενεργότητας και της κυτταρινολυτικής δράσης των 
ενζύμων του μύκητα Fusarium oxysporum παρουσία αιθανόλης. 

Η μελέτη της ανάπτυξης του μύκητα έγινε με αρχικές συγκεντρώσεις αιθανόλης μεταξύ 0% και 6% β/ο σε 
υπόστρωμα γλυκόζης συγκέντρωσης 2% β/ο. Από τα πειραματικά δεδομένα εξάγεται το συμπέρασμα της 
παρεμπόδισης της αιθανόλης κατά την ανάπτυξη σε αερόβιες συνθήκες του μύκητα F. οxysporum, η παρουσία 
αιθανόλης φαίνεται να έχει σημαντική αρνητική επίδραση και στο ρυθμό ανάπτυξης. Η παρουσία 4% (β/ο) 
αιθανόλης στο μέσο ανάπτυξης αναστέλλει το ποσοστό παραγωγής βιομάζας σε βαθμό μεγαλύτερο του 70%.  

Η μελέτη της παρεμπόδισης της ζύμωσης από την αιθανόλη πραγματοποιήθηκε επίσης με αρχικές 
συγκεντρώσεις αιθανόλης μεταξύ 0% και 6% β/ο με υπόστρωμα γλυκόζης. Παρατηρήθηκε ότι η παρεμπόδιση 
της αιθανόλης στη μεταβολική δράση του μύκητα σε αναερόβιες συνθήκες είναι ακόμα πιο έντονη από αυτήν 
της ανάπτυξης. Για υπόστρωμα γλυκόζη συγκέντρωσης 2% β/ο, και αρχική συγκέντρωση αιθανόλης 4% β/ο 
προκύπτει μείωση της καθαρής παραγωγής αιθανόλης κατά 84%, ενώ για μεγαλύτερες αρχικές συγκεντρώσεις 
αιθανόλης, ο αναερόβιος μεταβολισμός των κυττάρων του μύκητα πρακτικά σταματά.  

Η κυτταρινολυτική δράση του ενζυμικού συστήματος του μύκητα φαίνεται να επηρεάζεται λιγότερο από 
την παρουσία αιθανόλης, ενώ η επιρροή της αιθανόλης αυξάνεται αυξανομένης της θερμοκρασίας.  

Για να είναι εφικτή η βιομηχανική χρήση του μύκητα F. oxysporum στην παραγωγή αιθανόλης κρίνεται 
απαραίτητη η μειωμένη παρουσία αιθανόλης στο μίγμα της ζύμωσης. Μια πρώτη προσπάθεια για in situ 
αφαίρεση της παραγόμενης αιθανόλης πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή κενού στην καλλιέργεια.  
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