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Annotation. Growth and carbonic anhydrase activity under autotrophic and mixotrophic conditions has been investigated after methanol addition. It was shown that methanol can promote growth under autotrophic condition only slightly but much better under heterotrophic.
Carbonic anhydrase activity was more pronounced in autotrophic and mixotrophic conditions in samples without methanol.  

Одноклітинна зелена мікроводорість Chlamydomonas reinhardtii характеризується високою адаптацією до зміни умов навколишнього середовища. Зокрема завдяки наявності СО2-концентруючого механізму водорість здатна рости на середовищі з низьким вмістом СО2. Раніше нами було показано, що метанол в низькій концентрації стимулює автотрофний ріст Chlamydomonas reinhardtii. Однак питання чи пов’язана дія метанолу з його окисленням до СО2 залишається відкритим. Чим нижча доступність СО2 тим вища активність периплазматичної карбоангідрази і відповідно СО2-концентруючого механізму. Тому ми припускаємо, що окислення метанолу також може впливати на доступність СО2 та активність карбоангідрази. 
Ми дослідили дію 0,2% метанолу на ріст C. reinhardtii для культур з різним вуглецевим забезпеченням (міксотрофний та автотрофний) а також зміну активності карбоангідрази в процесі такого росту. Міксотрофний ріст відрізнявся від автотрофного наявністю 10 мМ ацетату в ТАР середовищі культивування. Культури росли цілодобово при світлодіодному освітленні з інтенсивністю 200 мкмоль фотонів×м-2×с-1 ФАР на поверхні колб. Концентрацію клітин протягом 5 діб росту визначали в камері Горяєва. Активність дегідратазної реакції карбоангідрази визначали на інфрачервоному газоаналізаторі за зміною кількості утвореного СО2. 
Додавання метанолу стимулювало ріст автотрофної культури на 33% на другу добу після внесення, проте, в кінці п’ятої доби концентрація клітин з метанолом була на 15% нижча від контролю, тобто в подальшому ріст пригнічувався. В міксотрофних умовах додавання метанолу покращувало ріст культури протягом всього досліду. 
Активність карбоангідрази була нижча у варіантів з метанолом при автотровному рості протягом всього дослідження в 2 рази. При гетеротрофному культивуванні активність карбоангідрази з метанолом також була нижча протягом всього дослідження.


