
 

 

 

 

 

 

Εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ” (ΕΠΑνΕΚ) η πρόταση με 

τίτλο: «ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΕΝΔΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ, 

IonianAlgae» στην οποία συμμετέχει ως συντονιστής το Τμήμα Βιολογίας του 

Πανεπιστημίου Πατρών. 

Στο ερευνητικό έργο IonianAlgae συμμετέχουν το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου 

Πατρών που είναι και ο συντονιστής φορέας με επιστημονικό υπεύθυνο έργου τον 

Καθηγητή κ. Γεώργιο Αγγελή, και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών – ΕΛΚΕΘΕ με 

υπεύθυνο τον Δρ. Ιωάννη Κοτζαμάνη. Ο συντονιστής Φορέας, συμμετέχει με τέσσερα 

εργαστήρια, το Εργαστήριο Μικροβιολογίας – Τμήμα Βιολογίας (υπεύθυνος Γ. Αγγελής), το 

Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Συστημάτων - Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (υπεύθυνη 

κα Α. Τεκερλεκοπούλου, το Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής και Μικροβιολογίας - Τμήμα 

Μηχανικών Περιβάλλοντος (υπεύθυνος κ. Γ. Τσιάμης) και το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών 

Συστημάτων – Τμήμα Χημικών Μηχανικών (υπεύθυνος κ. Δ. Βαγενάς). 

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο του έργου 

Το ενδιαφέρον για χρήση μικροφυκών στις βιομηχανίες είναι ραγδαία αυξανόμενο, καθώς 
τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκε στη διεθνή αγορά μια σημαντική ζήτηση για φυσικά βιο- 
λειτουργικά προϊόντα. Πολλά είδη μικροφυκών χαρακτηρίζονται ως ελαιογόνα, αφού είναι 
ικανά να συσσωρεύουν ενδοκυτταρικά λιπίδια (SCOs) σε ποσοστό >20% επί της ξηρής τους 
βιομάζας. Τα λιπίδια αυτά είναι συχνά πλούσια σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (PUFAs), 
συζευγμένα με γλυκερόλη και άλλα μόρια όπως μονο-αλκοόλες, σάκχαρα, χρωστικές κ.λπ. 
Τα μικροφύκη αποτελούν την πρωταρχική πηγή ω3 PUFAs μακράς αλύσου, όπως το 
εικοσαπεντανοϊκό οξύ (EPA) και το εικοσιδυοεξανοϊκό οξύ (DHA). Αυτά τα λιπαρά οξέα 
έχουν ουσιώδη ρόλο στην ανάπτυξη και την αναπαραγωγή των ιχθύων, ενώ στον άνθρωπο 
έχουν αποδεδειγμένα ευεργετικά αποτελέσματα στην πρόληψη καρδιαγγειακών 
παθήσεων, διαφόρων μορφών καρκίνου, της νόσου Αλτσχάιμερ και της σχιζοφρένειας. 
Επιπλέον, έχουν αντιμικροβιακή δράση, καθώς λιπαρά οξέα όπως το λινελαϊκό οξύ (LA), το 
α-λινολενικό οξύ (ALA) και το αραχιδονικό οξύ (ΑRΑ) έχουν βακτηριοκτόνο δράση έναντι 
Gram θετικών και αρνητικών βακτηρίων. Σήμερα, η κύρια πηγή ω3 LC-PUFAs που 
διατίθενται στην αγορά είναι το ιχθυέλαιο. Ωστόσο, οι σοβαρές ανησυχίες για τη 
βιωσιμότητα του ιχθυελαίου, καθώς και για την αποδοχή του από τους καταναλωτές ως 
συμπλήρωμα ή συστατικό διατροφής (ιδιαίτερη γεύση ή/και οσμή), καθώς και λόγω της 



 

 

πιθανής μόλυνσής του με βαρέα μέταλλα, έχουν οδηγήσει στην εκτεταμένη έρευνα για την 
ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών PUFAs. Τα ARA, EPA και DHA ανιχνεύονται σε μια πλειάδα 
θαλάσσιων γενών μικροφυκών όπως λ.χ. τα Phaeodactylum, Nannochloropsis, Isochrysis, 
Pavlova, Tetraselmis.  

Εναλλακτικά, τα λιπίδια των μικροφυκών μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη βιομηχανία 
παραγωγής βιοντήζελ, στη θέση των φυτικών ελαίων. Πέραν των λιπιδίων, τα μικροφύκη 
αποτελούν εξαιρετική πηγή χρωστικών, βιταμινών, ανόργανων αλάτων, αντιοξειδωτικών, 
φυλλικού οξέος, βιο-δραστικών πρωτεϊνών και πολυσακχαριτών.  

Το Ιόνιο πέλαγος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πόρους ιχθύων για την 
Ελλάδα, αφού πολλές μονάδες υδατοκαλλιέργειας εδρεύουν σε αυτό. Οι 
υδατοκαλλιέργειες χρησιμοποιούν τα μικροφύκη στη διατροφή του ζωοπλαγκτόν, το οποίο 
χρησιμοποιείται στο σιτηρέσιο των ιχθύων. Ωστόσο, η γνώση γύρω από τα αυτόχθονα 
στελέχη μικροφυκών του Ιονίου Πελάγους είναι περιορισμένη  η περαιτέρω διερεύνησή της 
θα ανοίξει τους ορίζοντες για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών των θαλάσσιων μικροφυκών 
στη χώρα μας, τόσο στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας, όσο και για την εγχώρια παραγωγή 
προϊόντων υψηλής προστιθέμενης  αξίας από μικροφύκη.  

Στόχος του IonianAlgae είναι η απομόνωση νέων στελεχών μικροφυκών του Ιονίου 
πελάγους, και η ταυτοποίηση τους με μοριακές τεχνικές. Τα νέο-απομονωθέντα στελέχη θα 
αποτελέσουν την απαρχή συλλογής, η οποία θα είναι διαθέσιμη σε ερευνητές και ιδιωτικές 
εταιρίες προς έρευνα και εμπορική εκμετάλλευση. Τα στελέχη θα καλλιεργηθούν υπό 
εργαστηριακές συνθήκες και μερικά απ’ αυτά θα επιλεγούν για περαιτέρω μελέτες. Τα 
επιλεγμένα στελέχη θα καλλιεργηθούν σε εργαστηριακούς βιοαντιδραστήρες και θα 
μελετηθούν ως προς την ικανότητά τους να συσσωρεύουν σημαντικές ποσότητες λιπιδίων 
πλούσιων σε PUFAs ή λιγότερων κορεσμένων κατάλληλων για παραγωγή βιοντήζελ, 
πολυσακχαριτών, χρωστικών, αντιοξειδωτικών ή/και πρωτεϊνών. Τέλος, περιορισμένος 
αριθμός στελεχών θα επιλεγεί για μελέτες προσαρμοστικής εξέλιξης μέσω των οποίων θα 
επιδιωχθεί αριστοποίηση της συσσώρευσης αποθεματικών ουσιών, σε συνθήκες ευνοϊκές 
για συσσώρευση, ακολουθούμενες από συνθήκες που ευνοούν την επικράτηση στελεχών 
που περιέχουν ενεργειακά αποθέματα σε υψηλά ποσοστά. Η ενεργότητα ενζύμων-κλειδιών 
που εμπλέκονται στο μεταβολισμό του άνθρακα (βιοσύνθεση και αποδόμηση 
πολυσακχαριτών και λιπιδίων) θα μελετηθεί σε διαφορετικές συνθήκες αύξησης και θα 
συσχετιστεί με χημικές αναλύσεις των κυττάρων. 
Δημοσίευση αποτελεσμάτων - Διάχυση 
Μέχρι το τέλος του 2020 (12 μήνες από την έναρξη του έργου) θα απομονωθούν στελέχη 
μικροφυκών από το Ιόνιο Πέλαγος, τα οποία εν συνεχεία θα ταυτοποιηθούν βάσει 
φυσιολογικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών και μοριακών τεχνικών. Θα 
δημιουργηθεί συλλογή μικροφυκών διαθέσιμη σε ερευνητές. Έως το τέλος του 2022 (36 
μήνες από την έναρξη του έργου) επιλεγμένα μικροφύκη θα καλλιεργηθούν σε φωτο-
αντιδραστήρες και θα χαρακτηριστούν ως προς την ικανότητά τους να συσσωρεύουν 
λιπίδια και να συνθέτουν πολυσακχαρίτες, πρωτεΐνες και χρωστικές. Τα αποτελέσματα που 
θα εξαχθούν κατά τη διάρκεια των έργου θα δημοσιευτούν σε διεθνή περιοδικά/συνέδρια. 
Αναμένεται 1 δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό ή/και συνέδριο στους 12 μήνες από την 
έναρξη του έργου που θα σχετίζεται με την ταυτοποίηση των απομονωθέντων μικροφυκών 
και τουλάχιστον 2 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά ή/και συνέδρια μέχρι το τέλος του 
έργου (36 μήνες) το περιεχόμενο των οποίων θα αφορά στη μελέτη της κινητικής αύξησης 
και της φυσιολογίας επιλεγμένων στελεχών θαλάσσιων μικροφυκών ενδημικών του Ιονίου 
Πελάγους αυξανομένων σε φωτο-βιοαντιδραστήρες εργαστηριακής κλίμακας. Το έργο των 
ανακοινώσεων στα επιστημονικά περιοδικά/συνέδρια θα το αναλάβουν όλα τα 
εμπλεκόμενα Εργαστήρια.  
Η διάχυση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του IonianAlgae θα 
πραγματοποιείται μέσω των ιστοτόπων http://www.microbiology.biology.upatras.gr/el/  και  

http://www.microbiology.biology.upatras.gr/el/


 

 

http://www.biology.upatras.gr/ και των λογαριασμών των συμμετεχόντων ερευνητών στο 
LinkedIn και το Researchgate.  
 
Διάθεση αποτελεσμάτων σε επιχειρήσεις  
Τα αποτελέσματα του ενισχυόμενου έργου θα είναι διαθέσιμα δωρεάν για όλες τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα. 
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