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Στόχοι του μαθήματος
Το αντικείμενο του μαθήματος άπτεται βασικών θεμάτων δημόσιας υγείας και της επίδρασης που ασκούν
σε αυτήν οι περιβαλλοντικοί μικροοργανισμοί και οι δραστηριότητές τους. Βασικοί στόχοι είναι η
εμβάθυνση και η εξοικείωση των φοιτητών με θέματα που αφορούν στην παρουσία και δράση των
μικροοργανισμών στο περιβάλλον, στην αδρανοποίησή τους καθώς και στη χρήση τους για εφαρμογές
βιοαποκατάστασης περιβάλλοντος.
Περιεχόμενα Μαθήματος
 Αρχές Βιοχημικής Μηχανικής: (I) Κινητική αντιδράσεων με ελεύθερα ή ακινητοποιημένα ένζυμα, (II)
Κινητική ανάπτυξης μικροοργανισμών & προϊόντων μεταβολισμού, (III) Σχεδιασμός Βιοαντιδραστήρων
& (IV) Εξειδικευμένες μορφές βιοαντιδραστήρων.
 Μοντελοποίηση Βιοχημικών Διεργασιών με MATLAB: Δυναμική συμπεριφορά βιοαντιδραστήρων,
Δυναμική πληθυσμών σε ανοικτά και κλειστά συστήματα, Ανάλυση πειραματικών δεδομένων για την
εκτίμηση κινητικών παραμέτρων.
 Δημιουργία των βιοφιλμ: I. Μακροσκοπικές και μικροσκοπικές ιδιότητες των κυτταρικών επιφανειών
μικροοργανισμών., II. Δυναμική του σχηματισμού των βιοφιλμ (genetics of biofilms), III. Cell signaling in
biofilm development (quorum sensing).
 Χημική σύσταση των βιοφιλμ (Biofilm matrix and properties of Extracellular Polymeric Substances).
 Χαρακτηριστικά των βιοφιλμ. Συμβολή των βιοφιλμ στην οξείδωση μεταλλικών επιφανειών (biofilms on
corroding systems). Συμβολή των βιοφιλμ σε συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (Biofilms in
Wastewater treatment systems). Βιοφιλμ και βιοαεροζολς (Biofilms and bioaerosols)
 Τεχνικές ανάλυσης και παρακολούθησης των βιοφιλμ.
 Μαθηματικά μοντέλα ανάπτυξης βιοφιλμ (Mathematical modeling of biofilm development and
morphology).
 Έλεγχος των βιοφιλμ (monitoring, disinfection, control)



Τα βιοφιλμ ως πρόβλημα στην βιομηχανία (Industrial biofilms – microbial fouling)

Εργασίες
Αξιολόγηση
1. Εργασίες (70%)
2. Ασκήσεις (20%)
3. Τελική εξέταση (10%)

