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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Καλλιέργεια του μικροφύκους 

Dunaliella salina 
για την παραγωγή νανοϋλικών 
με στόχο την αξιοποίησή τους 

σε καινοτόμες εφαρμογές 
στην τεχνολογία 
και τη βιοϊατρική.
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Τίτλος Πράξης 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΥΚΟΥΣ Dunaliella salina 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΑΝΟΫΛΙΚΩΝ 
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ 

ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
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10.00-10.15   
Εγγραφές

10.15-10.30   
Χαιρετισμοί

10.30-10.45 
Παρουσίαση του ερευνητικού έργου. 
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Σταλίκας, 
Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Ιωαννίνων

10.45-11.05 
Dunaliella salina από Ελληνικές αλυκές: 
ανάπτυξη στελεχών για την παραγωγή 
καροτενοειδών. 
Ομιλητές: Ξανθή Χαντζηστρούντσιου, 
Αλέξανδρος Ντζουβάρας, Αθηνά 
Οικονόμου-Αμίλλη, 
Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

11.05-11.20 
Πιλοτική καλλιέργεια του μικροφύκους 
Dunaliella salina. 
Ομιλητής: Ιωάννης Τζοβενής, 
Σπιρουλίνα Μάξιμα ΙΚΕ, Σκούταρι Σερρών

11.20-11.40 
Σύνθεση νανοκουκκίδων άνθρακα από 
Dunaliella salina με εφαρμογές στη 
φθορισμομετρική ανάλυση και χρήση 
τους ως φίλτρα προστασίας από τον ήλιο. 
Ομιλητής: Θεόδωρος Χατζημητάκος, 
Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Ιωαννίνων

11.40-12.05 
Διάλειμμα

12.05-12.25 
Σύνθεση υδρόφιλων και υδρόφοβων 
νανοκουκκίδων άνθρακα από Dunaliella 
salina και εφαρμογή τους ως φθορίζοντες 
νανοανιχνευτές της 4-νιτροφαινολης.  
Ομιλήτρια: Θωμαΐς Σκολαρίκη, 
Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Ιωαννίνων

12.25-12.35 
Τοξικότητα των νανοκουκκίδων άνθρακα 
από Dunaliella salina.  
Ομιλητής: Ιωάννης Λεονάρδος, 
Τμήμα ΒΕΤ, Παν/μιο Ιωαννίνων

12.35-12.50 
Αξιοποίηση των νανοκουκκίδων 
άνθρακα από τη dunaliella salina στη 
βιοαπεικόνηση. 
Ομιλήτρια: Χρύσα Κομίνη, Τμήμα ΒΕΤ, 
Παν/μιο Ιωαννίνων

12.50-13.10 
Δημιουργία πρωτοτύπου (prototype)-
συσκευής με εφαρμογές smartphone 
για γρήγορη, επιτόπια ανίχνευση μορίων 
με περιβαλλοντικό ή/και βιολογικό 
ενδιαφέρον, με βάση τις νανοκουκκίδες 
άνθρακα. 
Ομιλητής: Ιωάννης Μπεστιντζάνος, 
CERN, Γενεύη, Ελβετία

13.10-13-25 
Απολογισμός ημερίδας – Συζήτηση 
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Σταλίκας, 
Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Ιωαννίνων

πρόγραμμαΤο ερευνητικό έργο με τίτλο «Καλλιέρ-
γεια του μικροφύκους Dunaliella salina 

για την παραγωγή νανοϋλικών με στόχο την 
αξιοποίησή τους σε καινοτόμες εφαρμογές 
στην τεχνολογία και τη βιοϊατρική» αποτελεί 
συνεργασία μεταξύ των κάτωθι: 
α. Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, του 
Τμήματος Χημείας του Παν/μίου Ιωαννίνων, 
β. Εργαστήριο Ζωολογίας, του Τμήματος 
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών 
του Παν/μίου Ιωαννίνων, 
γ. Εργαστήριο Φυσικοχημείας Βιολογικών 
Συστημάτων, του Τμήματος Βιολογικών 
Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Παν/μίου 
Ιωαννίνων, 
δ. Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής του 
ΕΚΠΑ και 
ε. Εταιρεία Σπιρουλίνα Μάξιμα ΙΚΕ 
(Spirulina Maxima), Σκούταρι Σερρών.

Η νανοτεχνολογία – η οποία αποτελεί με-
τεξέλιξη της μικροτεχνολογίας – αναπτύσ-
σεται πλέον με μεγάλη ταχύτητα σε πολλά 
πεδία της επιστήμης, φέρνοντας επανάστα-
ση στην καθημερινή ζωή, σε τομείς όπως 
την υγεία, την τεχνολογία, το περιβάλλον 
κλπ.. Μια κατηγορία νανοϋλικών με ιδιαί-
τερες εφαρμογές σε πολλούς κλάδους της 
τεχνολογίας και της υγείας αποτελούν τα 
φωταυγή νανοϋλικά, γνωστά και ως κβα-
ντικές κουκίδες (quantum dots). Οι κβαντι-
κές κουκκίδες, συνήθως, παρασκευάζονται 
από τοξικά βαρέα μέταλλα, γεγονός που 
προκαλεί μεγάλη ανησυχία για τις εφαρμο-
γές τους στον τομέα της υγείας και του περι-
βάλλοντος. Έτσι, έχουν αναπτυχθεί οι κβα-
ντικές κουκκίδες με βάση τον άνθρακα (ή 
νανοκουκκίδες άνθρακα, carbon quantum 
dots) ως πιθανές εναλλακτικές «πλατφόρ-
μες» στην ανάπτυξη νέων φωταυγών νανο-
ϋλικών, με εξαιρετικά χαρακτηριστικά.

Από την άλλη πλευρά, οι αλυκές είναι υγρο-
τοπικά οικοσυστήματα, με πλούσια βιοποι-

κιλότητα. Στις λεκάνες των αλυκών, όπου 
επικρατούν συνθήκες υπεραλατότητας, 
το μικροφύκος Dunaliella salina αποτελεί 
κυρίαρχο είδος που αναπτύσσεται μαζικά, 
υπό συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και 
έντασης ακτινοβολίας. Κατά τους καλο-
καιρινούς μήνες, οπότε η ένταση της ηλια-
κής ακτινοβολίας είναι μεγάλη, το κόκκινο 
χρώμα εναλλάσσεται σε ροζ και πορτοκαλί 
αποχρώσεις, ανάλογα με την ποσότητα των 
καροτενοειδών που παράγουν τα μικροφύ-
κη Dunaliella salina.

Το παρόν έργο αξιοποιεί το μικροφύκος 
Dunaliella salina και από την υλοποίησή του 
προκύπτουν τα ακόλουθα:  

1) Ανάπτυξη τεχνογνωσίας που στοχεύει σε 
προϊόντα νανοτεχνολογίας από Dunaliella 
salina, τα οποία είναι περιβαλλοντικά φιλικά 
και εμπορικά αξιοποιήσιμα. 
2) Ανάπτυξη φθορισμομετρικών εργαλείων 
με έξυπνες εφαρμογές για την απόκτηση 
πληροφορίας στην ανίχνευση μορίων με βι-
ολογικό ή/και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον 
καθώς και για τη στοχευμένη απεικόνιση 
φθορισμού κυττάρων.
3) Εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης και 
αξιοποίησης του μικροφύκους Dunaliella 
salina, πέρα από τη μέχρι σήμερα γνωστή 
πρακτική παραγωγής β-καροτενίου. 
4) Αύξηση της εμπορικής αξίας της 
Dunaliella salina.

Το έργο εντάσσεται στην Ενωσιακή Προτε-
ραιότητα 2 «Προαγωγή της περιβαλλοντικά 
βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση 
των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής 
και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέρ-
γειας» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
2014-2020» και συγκεκριμένα στο Μέτρο 
3.2.1. και συγχρηματοδοτείται από το Ευ-
ρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.


