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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας και της βιομηχανίας έχει στραφεί 
στην αξιοποίηση διαφορετικών τύπων βιομάζας, με απώτερο σκοπό την αειφόρο παραγωγή 
ποικίλων βιοπροϊόντων, όπως είναι τα βιοκαύσιμα, τα βιοπλαστικά και τα βιοχημικά προϊόντα 
υψηλής προστιθέμενης αξίας. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η οικονομική βιωσιμότητα των νέων 
βιοδιεργασιών μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά με βάση της σχεδιαστικές και λειτουργικές αρχές 
ενός σύγχρονου βιοδιυλιστηρίου. Μεταξύ των διαφορετικών πηγών βιομάζας, τα μικροφύκη 
αποτελούν σήμερα μία από τις σημαντικότερες πρώτες ύλες για την ταυτόχρονη παραγωγή 
διαφορετικών βιοπροϊόντων (υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και λιπίδια) στα πλαίσια λειτουργίας ενός 
βιοδιυλιστηρίου 3ης γενιάς. Επιπλέον, αξιοποιώντας την ικανότητα των μικροφυκών να δεσμεύουν 
σημαντικές ποσότητες CO2 από αέριους ρύπους και να τις μετατρέπουν σε αξιοποιήσιμη βιομάζα, 
γίνεται εύκολα αντιληπτό το θετικό οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα που μπορεί να έχει 
μία τέτοια εφαρμογή. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται αρχικά η ανάπτυξη και ανοχή 
διαφορετικών στελεχών μικροφυκών σε αυξημένες ποσότητες CO2 (περιεκτικότητα έως 10% v/v σε 
ατμοσφαιρικό αέρα). Οι συγκεκριμένες συγκριτικές καλλιέργειες πραγματοποιούνται σε 
εργαστηριακή κλίμακα, με κριτήριο επιλογής του περισσότερου υποσχόμενου στελέχους τη μη 
παρεμποδιζόμενη ανάπτυξη των κυττάρων και την ταυτόχρονη παραγωγή τριών βασικών 
βιοχημικών προϊόντων (υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και λιπίδια). Στη συνέχεια, μελετάται η 
κλιμάκωση της καλλιέργειας του επιλεγμένου στελέχους μικροφυκών (Stichococcus sp.) σε δύο 
διαφορετικού τύπου φωτό-βιοαντιδραστήρες (PBRs): (α) σε έναν PBR πλήρους ανάμιξης 
ασυνεχούς λειτουργίας και (β) σε έναν αυλωτό PBR με επανακυκλοφορία της καλλιέργειας. Η 
βελτιστοποίηση των καλλιεργειών πραγματοποιείται μέσω μελέτης της επίδρασης συγκεκριμένων 
λειτουργικών παραμέτρων, π.χ. του μέσου ανάπτυξης (κυρίως της περιεκτικότητας σε πηγή 
αζώτου). Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έδειξαν ότι το στέλεχος Stichococcus sp. έχει τη 
δυνατότητα να συσσωρεύει υψηλό ποσοστό βιοχημικών προϊόντων (υδατάνθρακες: 37%, 
πρωτεΐνες: 27%, λιπίδια: 25% και συνολικά το 89% w/w της παραγόμενης βιομάζας), σε 
καλλιέργειες με μέγιστη συγκέντρωση βιομάζας 2,3 g/L. Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν 
να αξιοποιηθούν για την περαιτέρω κλιμάκωση της διεργασίας και τον σχεδιασμό βιοδιυλιστηρίων 
3ης γενιάς, συνδυάζοντας ταυτόχρονα τη δέσμευση και βιομετατροπή CO2 από αέριους ρύπους 
μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων, ενέργειας, κλπ. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Μικροφύκη, Βιοχημικά προϊόντα, Βιοδιυλιστήριο 3ης γενιάς, Φωτό-βιοαντιδραστήρας, CO2 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα μικροφύκη είναι μικροοργανισμοί γνωστοί για την ικανότητα τους να αναπτύσσονται ακόμη και 
σε βιότοπους που επικρατούν ακραίες συνθήκες και σε περιβάλλοντα τόσο με θαλασσινό όσο και 
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με γλυκό ή υφάλμυρο νερό.[1] Η βιομάζα από μικροφύκη χρησιμοποιείται εδώ και αρκετές 
δεκαετίες, κυρίως λόγω της υψηλής περιεκτικότητας της σε λιπίδια, ως πρώτη ύλη για την 
παραγωγή βιοκαυσίμων (βιοντίζελ), αν και η βιωσιμότητα ενός τέτοιου εγχειρήματος που 
περιλαμβάνει την παραγωγή ενός μόνο προϊόντος βρίσκεται υπό αμφισβήτηση.[2] Όπως είναι 
γνωστό, η βιομάζα των μικροφυκών περιέχει και άλλες βιοενεργές ενώσεις, όπως για παράδειγμα 
υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, χρωστικές ουσίες, κ.ά.[3] Για τον λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια γίνονται 
προσπάθειες για την ανάπτυξη βιοδιυλιστηρίων 3ης γενιάς, στα οποία δύναται να παραχθούν 
ταυτόχρονα διάφορα βιοχημικά προϊόντα και βιοενεργά συστατικά υψηλής προστιθέμενης αξίας, 
πρακτική που θα καθιστούσε ένα τέτοιου είδους εγχείρημα οικονομικά βιώσιμο.[2] Άλλωστε, 
συγκεκριμένα στελέχη μικροφυκών, όπως είναι το Arthrospira sp. (Spirulina), υπάρχουν ήδη 
διαθέσιμα στο εμπόριο ως συμπληρώματα διατροφής, λόγω του αποδεδειγμένου υψηλού 
περιεχόμενου τους σε πρωτεΐνες.[4] Γενικότερα, τα βιοπροϊόντα που προέρχονται από μικροφύκη 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεγάλο εύρος εφαρμογών, ενδεικτικά ως φαρμακευτικά 
προϊόντα, θρεπτικά συστατικά, καλλυντικά, ζωοτροφές, κλπ.[5] Τέλος, καθώς τα μικροφύκη 
χρησιμοποιούν κατά τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης διοξείδιο του άνθρακα (CO2) για την 
ανάπτυξη της βιομάζας τους, η ιδέα της χρήσης τους σε ένα βιοδιυλιστήριο 3ης γενιάς μπορεί 
επίσης να έχει και μεγάλο θετικό περιβαλλοντικό αποτέλεσμα, εάν με την παραγωγή διαφορετικών 
βιοπροϊόντων επιτυγχάνεται ταυτόχρονα η δέσμευση και μετατροπή σημαντικών ποσοτήτων CO2 
προερχόμενων από βιομηχανικά καυσαέρια.[1] 

Κατά κανόνα, η καλλιέργεια μικροφυκών για εμπορικούς ή/και ερευνητικούς σκοπούς λαμβάνει 
χώρα σε ανοιχτές δεξαμενές (φωτό-βιοαντιδραστήρες ανοιχτού τύπου), λόγω της απλότητας 
κατασκευής και λειτουργίας και του χαμηλού κόστους τους. Όμως, σε τέτοιου είδους ανοιχτές 
δεξαμενές ο έλεγχος των συνθηκών καλλιέργειας είναι περιορισμένος, ενώ υπάρχει σημαντικός 
κίνδυνος επιμόλυνσης των στελεχών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων εμπορικών 
καλλιεργειών μικροφυκών, περιλαμβάνουν τα στελέχη Arthrospira sp (Spirulina) και Dunaliella. 
Ωστόσο, για την παραγωγή βιοπροϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από στελέχη που δεν 
μπορούν να καλλιεργηθούν σε ανοιχτού τύπου δεξαμενές, χρησιμοποιούνται κλειστά συστήματα 
φωτό-βιοαντιδραστήρων, όπως είναι για παράδειγμα οι αυλωτοί φωτό-βιοαντιδραστήρες (PBRs), 
που επιτρέπουν τον πλήρη έλεγχο των συνθηκών λειτουργίας και την αποφυγή επιμολύνσεων. 
Επιπλέον, οι αυλωτοί PBR μπορούν να ικανοποιήσουν πλήρως τις απαιτήσεις της ορθής 
βιομηχανικής πρακτικής (GMP), καθιστώντας τους έτσι χρήσιμους και αποτελεσματικούς για την 
παραγωγή βιομάζας για τρόφιμα, ζωοτροφές, φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα.[6] 

Με βάση τα παραπάνω, ο σκοπός του παρόντος ερευνητικού προγράμματος είναι διττός. Αρχικά, 
γίνεται η αξιολόγηση σε εργαστηριακή κλίμακα της ικανότητας διαφόρων στελεχών μικροφυκών 
(που προέρχονται από ελληνικές συλλογές) να δεσμεύουν και να μετατρέπουν αποτελεσματικά το 
CO2 σε βιομάζα και πολύτιμα βιοχημικά προϊόντα. Παράλληλα, διερευνάται η συμπεριφορά των 
επιλεγμένων στελεχών σε περίσσεια CO2 (10% v/v, ποσότητα άνω των φυσιολογικών ορίων 
καλλιέργειας). Στη συνέχεια, μελετάται η καλλιέργεια του περισσότερο υποσχόμενου στελέχους 
σε φωτό-βιοαντιδραστήρα με απώτερο στόχο την ανάπτυξη ενός βιοδιυλιστηρίου 3ης γενιάς, το 
οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη τη βιομάζα μικροφυκών για την παραγωγή 
βιοπροϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Σημειώνεται ότι το ένα τέτοιο βιοδιυλιστήριο θα έχει 
επιπλέον ένα θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς δύναται να δεσμεύει το CO2 στα 
απαέρια/καυσαέρια που παράγονται σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος ή ανάλογες 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 

 

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Σε πρώτο στάδιο, εξετάστηκαν 8 διαφορετικά στελέχη μικροφυκών σε εργαστηριακή κλίμακα 
(πειράματα σε κωνικές φιάλες Εrlenmeyer), όσον αφορά τη φυσιολογία και τα χαρακτηριστικά 
καλλιέργειας σε σχέση με την ανάπτυξη βιομάζας και την παραγωγή τριών βιοχημικών προϊόντων 
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(λιπίδια, υδατάνθρακες και πρωτεΐνες). Για τις καλλιέργειες των στελεχών χρησιμοποιήθηκαν 
διαφορετικά μέσα καλλιέργειας ώστε να προσομοιώνεται το φυσικό τους περιβάλλον (Πίνακας 1). 
Πριν την έναρξη των καλλιεργειών, όλα τα μέσα καλλιέργειας αποστειρώθηκαν σε ειδικό κλίβανο 
για 20 min στους 121 oC.[7] Στις φιάλες Erlenmeyer όγκου 500 mL φορτώθηκαν αρχικά 185 mL μέσου 
καλλιέργειας και στη συνέχεια 15 mL ώριμης προ-καλλιέργειας του κάθε στελέχους. Στη συνέχεια, 
οι φιάλες επωάστηκαν για 15 ημέρες στους 25 οC σε ανακινούμενο επωαστήρα (GFL 3031), με 
σταθερό ρυθμό ανακίνησης/ανάδευσης 80 rpm. Ένα μίγμα CO2 (κλάσμα όγκου 10% σε CO2 σε 
συνθετικό αέρα -18,8% Ο2 και 71,2% Ν2-) τροφοδοτούνταν στο υγρό μέσο καλλιέργειας ως 
μοναδική πηγή άνθρακα για την φωτό-αυτότροφη ανάπτυξη των στελεχών. Για τον σκοπό αυτό, 
ορίστηκε ένα προφίλ φωτισμού 16 ωρών ακολουθούμενο από σκότος 8 ωρών χρησιμοποιώντας 
μία ειδικά σχεδιασμένη κυβική κατασκευή φωτισμού η οποία κάλυπτε τον ανακινούμενο 
επωαστήρα και η οποία είναι εξοπλισμένη με λαμπτήρες LED ψυχρού λευκού φωτός ημέρας 
(Osram SubstiTube advanced, 1100 lm), τοποθετημένοι συμμετρικά στις εσωτερικές πλευρές της 
κατασκευής. Συγκεντρωτικά, τα στελέχη που εξετάστηκαν σε αυτό το στάδιο παρουσιάζονται μαζί 
με τα αντίστοιχα μέσα καλλιέργειας στον Πίνακα 1. 

 
Πίνακας 1: Στελέχη μικροφυκών και αντίστοιχα μέσα καλλιέργειας. 
Στέλεχος Κωδικός Αναφοράς Μέσο Καλλιέργειας 

Arthrospira cf. fusiformis TAU-MAC 0113 (Nigrita M1) Zarrouk 

Chlamydomonadales TAU-MAC 3510 BBM-Mod 

Chlorella sp. ACA17 BG11 

Chlorella sp. ASP14 BG11 

Chlorella vulgaris TAU-MAC 1110 BG11 

Chlorophyta TAU-MAC 3917 BG11 

Komarekiella TAU-MAC 0117 BG11 

Stichococcus sp. wild-UOC BBM-Mod 

 

Στο επόμενο στάδιο, βάσει των πειραματικών αποτελεσμάτων για τον ρυθμό ανάπτυξης και τις 
συγκεντρώσεις βιομάζας και ολικών βιοπροϊόντων, επιλέχθηκε το στέλεχος Stichococcus sp. για να 
χρησιμοποιηθεί στη κλιμάκωση της καλλιέργειας σε φωτό-βιοαντιδραστήρες (PBRs). Αξίζει να 
σημειωθεί πως το συγκεκριμένο στέλεχος έχει απομονωθεί από την παράκτια περιοχή της Κρήτης 
στη Νότια Ελλάδα. Τα πειράματα για την κλιμάκωση της καλλιέργειας πραγματοποιήθηκαν σε δύο 
διαφορετικού σχεδιασμού PBRs και συγκεκριμένα σε έναν πλήρους ανάμιξης PBR υπό ασυνεχή 
λειτουργία και σε έναν αυλωτό PBR με επανακυκλοφορία της καλλιέργειας. Στους PBRs, ο όγκος 
πλήρωσης (μέσο καλλιέργειας και προ-καλλιέργεια) ήταν 1,5 και 5 L, αντίστοιχα. Η θερμοκρασία 
ρυθμιζόταν σταθερά στους 25±0,1 οC και το pH στην τιμή 7±0,2. Όσον αφορά τον φωτισμό και την 
ανάδευση στους δύο PBRs, οι επιλεγμένες συνθήκες ήταν οι εξής: στον πλήρους ανάμιξης PBR η 
ταχύτητα ανάδευσης ρυθμίστηκε στα 80 rpm και το προφίλ φωτισμού ήταν ταυτόσημο με την 
καλλιέργεια σε επίπεδο φιαλών Εrlenmeyer. Στην περίπτωση του αυλωτού PBR λάμβανε χώρα 
συνεχής επανακυκλοφορία της καλλιέργειας μέσω μαγνητικής αντλίας με ρυθμό 3,5 L/min. Το 
προφίλ φωτισμού ήταν φωτισμός/σκότος 16/8 ώρες, μέσω λαμπτήρων LED μήκους κύματος 660 
nm (κόκκινου χρώματος) που βρίσκονται τοποθετημένοι μεταξύ του δοχείου και του σπειροειδούς 
σωλήνα του αντιδραστήρα και παρέχουν στην καλλιέργεια φωτεινή ενέργεια ίση με 600 μΕ. Το 
συγκεκριμένο μήκος κύματος ευνοεί, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, την ανάπτυξη της βιομάζας 
διαφόρων στελεχών μικροφυκών σε υψηλές συγκεντρώσεις.[8,9] Το ρεύμα απαερίων κατευθυνόταν 
από την κορυφή των δύο PBRs σε έναν αναλυτή αερίων (Model 902P O2/CO2 Analyser, Quantek 
Instruments) ώστε να παρακολουθείται η ποσότητα CO2 που κατανάλωνε και το O2 που παρήγαγε 
κάθε καλλιέργεια, ως ένδειξη της φωτοσυνθετικής απόδοσης. 
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Για τη μέτρηση του ρυθμού ανάπτυξης κάθε καλλιέργειας διαχωρίζονταν κάθε 3 ή 4 ημέρες 
δείγματα 2 mL από τις φιάλες ή τους PBRs, αραιώνοντας τα κατάλληλα με νερό και μετρώντας την 
οπτική πυκνότητα (OD) στα 600 nm, χρησιμοποιώντας ένα φασματοφωτόμετρο UV-Vis (Hitachi U-
1800). Προκειμένου να υπολογιστεί η συγκέντρωση ξηρής βιομάζας (εκφρασμένη ως βάρος ξηρών 
κυττάρων ή DCW), διαχωρίζονταν δείγματα 5 mL από κάθε καλλιέργεια και ακολουθούσε διήθηση 
μέσω ενός προζυγισμένου φίλτρου μικροϊνών (Whatman 934-АН, διάμετρος πόρων 1,5 μm), το 
οποίο αφήνονταν για ξήρανση στους 45 οC για 16 h προτού ζυγιστεί. 

Για την ποσοτικοποίηση των ενδοκυτταρικών βιοπροϊόντων στη βιομάζα έλαβε χώρα μία σειρά 
από φυσικές και χημικές επεξεργασίες. Αρχικά, η συλλεχθείσα βιομάζα λυοφιλιοποιήθηκε και το 
αποξηραμένο δείγμα υποβλήθηκε σε επεξεργασία με διάλυμα χλωροφορμίου-μεθανόλης 2:1 v/v. 
Στη συνέχεια, στο εναιώρημα εφαρμόστηκαν υπέρηχοι για 15 min ώστε να διαρρηχθούν τα 
κυτταρικά τοιχώματα και να απελευθερωθούν τα λιπίδια, τα οποία διαχωρίστηκαν από την 
υπολειμματική βιομάζα με τη χρήση ενός τροποποιημένου πρωτοκόλλου της μεθόδου Folch.[10] Η 
περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες μετρήθηκε με τη χρήση της μεθόδου φαινόλης-θειικού οξέος, η 
οποία χρησιμοποιείται για την ποσοτικοποίηση της περιεκτικότητας σε ουδέτερα μονομερή 
σάκχαρα ως ισοδύναμα γλυκόζης, με μέτρηση της απορρόφησης του διαλύματος στα 483 nm 
(Hitachi U-1800), με D-γλυκόζη να χρησιμοποιείται ως μονοσακχαρίτης αναφοράς.[11] Για την 
απομόνωση των υδατανθράκων από την αποξηραμένη βιομάζα, κατάλληλο δείγμα διεσπάρη σε 
διάλυμα HCl (2,5 Μ) και επωάστηκε στους 100 οC για 3 h. Για την απομόνωση των πρωτεϊνών 
παρασκευάσθηκε ένα υδατικό διάλυμα NaOH (0,5 N) που περιείχε 5% v/v μεθανόλη και ρυθμιστικό 
διάλυμα φωσφορικών (0,05 M) και στο οποίο προστέθηκε η αποξηραμένη βιομάζα. Το προκύπτον 
εναιώρημα θερμάνθηκε στους 100 οC για 30 min και ακολούθως υπεβλήθη σε υπερήχους για 10 
min ώστε να διασφαλιστεί η διάρρηξη των κυττάρων και η απελευθέρωση των πρωτεϊνών. Η 
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες στο διάλυμα μετρήθηκε με τη βοήθεια της τεχνικής Micro-BCA και 
ενός φασματοφωτόμετρου μικροπλάκας (ELx808 Absorbance Microplate Reader, BioTek).[12]  

 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Οι συγκριτικές καλλιέργειες των 8 στελεχών μικροφυκών στην κλίμακα των κωνικών φιαλών 
Erlenmeyer παρουσιάζονται στο Σχήμα 1Α. Από τα αποτελέσματα συγκέντρωσης βιομάζας 
προκύπτει το συμπέρασμα ότι τα στελέχη Stichococcus sp., Arthrospira cf. fusiformis και Chlorella 
sp. παρουσιάζουν πρακτικά ανεμπόδιστη ανάπτυξη, παρά την παρουσία περίσσειας CO2 (10% v/v) 
(Σχήμα 1Β). Παράλληλα, αυτά τα τρία στελέχη είναι ικανά να συσσωρεύουν επαρκώς τα 
στοχευμένα βιοπροϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Πιο συγκεκριμένα, το Chlorella sp. ASP14 
και το Stichococcus sp. wild-UOC παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες 
(Σχήμα 1D) και το Chlorella vulgaris TAU-MAC 1110 τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε λιπίδια 
(Σχήμα 1E). Αντίθετα, η επίδραση του CO2 στα στελέχη Chlamydomonadales, Chlorophyta και 
Komarekiella είναι σημαντική, καθώς αναστέλλει την κανονική ανάπτυξη της καλλιέργειας τους 
(Σχήμα 1Β), αν και ρυθμίζει τον μεταβολισμό τους προς υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες 
(Σχήμα 1C). Παρατηρείται ότι το στέλεχος Stichococcus sp. wild-UOC παρουσιάζει τη μεγαλύτερη 
συγκέντρωση βιομάζας (Σχήμα 1Β), η οποία σε συνδυασμό με τα βιοχημικά προϊόντα 
(υδατάνθρακες: 19%, πρωτεΐνες: 40% και λιπίδια: 22% w/w), το καθιστούν ως το περισσότερο 
υποσχόμενο στέλεχος για κλιμάκωση σε PBR. 

Στο πρώτο στάδιο κλιμάκωσης, παρατηρείται ότι κατά την καλλιέργεια του στελέχους Stichococcus 
sp. wild-UOC σε φωτό-βιοαντιδραστήρα πλήρους ανάμιξης (Σχήμα 2Α), η συγκέντρωση της 
βιομάζας δεν παρουσίασε ιδιαίτερη αύξηση και κινήθηκε σε παρόμοια επίπεδα με την περίπτωση 
των κωνικών φιαλών, ενώ η μέγιστη συγκέντρωση βιομάζας επετεύχθη στις 15 ημέρες 
καλλιέργειας (Σχήμα 2Β). Αντιθέτως, η κλιμάκωση της καλλιέργειας ευνόησε την παραγωγή τόσο 
των υδατανθράκων (24% w/w), όσο και των λιπιδίων (34% w/w). Τα λιπίδια είναι το κυρίαρχο 
συστατικό στην αποξηραμένη βιομάζα που συλλέχθηκε μετά το πέρας της καλλιέργειας (συνολική 
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διάρκεια 19 ημέρες). Επίσης, υπάρχει η ένδειξη ότι η αύξηση της περιεκτικότητας των 
συγκεκριμένων βιοπροϊόντων επιφέρει ταυτόχρονα μείωση (29% w/w) στο ποσοστό των 
πρωτεϊνών που περιέχονται στη βιομάζα του συγκεκριμένου στελέχους (Σχήμα 1C), παρόλο που 
συνολικά η περιεκτικότητα σε ολικά βιοπροϊόντα αυξάνεται (87% έναντι 81% w/w). 

 

 
Σχήμα 1: Καλλιέργεια μικροφυκών σε εργαστηριακή κλίμακα (κωνικές φιάλες Εrlenmeyer). (A) Εικόνα των φιαλών στη 
συσκευή επώασης. (B) Συγκέντρωση αποξηραμένης βιομάζας (g/L). (C) Περιεκτικότητα (% w/w) της αποξηραμένης 
βιομάζας σε υδατάνθρακες. (D) Περιεκτικότητα (% w/w) της αποξηραμένης βιομάζας σε πρωτεΐνες. (E) Περιεκτικότητα 
(% w/w) της αποξηραμένης βιομάζας μικροφυκών σε λιπίδια. 
 

 
Σχήμα 2: Καλλιέργεια μικροφυκών σε κλίμακα PBR. (A) Εικόνα της καλλιέργειας του Stichococcus sp. σε πλήρους 
ανάμιξης PBR. (B) Συγκέντρωση βιομάζας (g/L) συναρτήσει του χρόνου (ημέρα καλλιέργειας). (C) Περιεκτικότητα (% 
w/w) της αποξηραμένης βιομάζας του υπό μελέτη στελέχους σε βιοπροϊόντα. 

 

Στο δεύτερο στάδιο κλιμάκωσης, η καλλιέργεια του Stichococcus sp. wild-UOC στον αυλωτό φωτό-
βιοαντιδραστήρα (Σχήμα 3Α) φαίνεται να ενισχύει σε μεγαλύτερο βαθμό την παραγωγή βιομάζας, 
αφού κατά τη 14η ημέρα καλλιέργειας παρατηρείται η μέγιστη συγκέντρωση βιομάζας (2,3 g/L), 
τιμή μεγαλύτερη από τη μέγιστη συγκέντρωση βιομάζας που παρατηρήθηκε στον πλήρους 
ανάμιξης PBR (1,6 g/L) (Σχήμα 3Β). Παράλληλα, εντοπίζεται σημαντική αύξηση στην περιεκτικότητα 
των υδατανθράκων (37% w/w), τόσο σε σχέση με την καλλιέργεια σε κωνικές φιάλες, όσο και σε 
σχέση με τον πλήρους ανάμιξης PBR. Επιπλέον, αν και η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες δείχνει να 
βρίσκεται στα ίδια γενικά επίπεδα (27% w/w), παρατηρείται μείωση στην περιεκτικότητα σε 
λιπίδια (25% w/w) (Σχήμα 1Γ). Τέλος, η περιεκτικότητα σε συνολικά βιοπροϊόντα (89% w/w) είναι 
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η υψηλότερη κατά την ανάπτυξη του επιλεγμένου στελέχους και επιτυγχάνεται στον αυλωτό PBR 
με επανακυκλοφορία της καλλιέργειας. 

 

 
Σχήμα 3: Καλλιέργεια μικροφυκών σε κλίμακα PBR. (A) Εικόνα της καλλιέργειας του Stichococcus sp. σε αυλωτό PBR με 
επανακυκλοφορία της καλλιέργειας. (B) Συγκέντρωση βιομάζας (g/L) συναρτήσει του χρόνου (ημέρα καλλιέργειας). (C) 
Περιεκτικότητα (% w/w) της αποξηραμένης βιομάζας του υπό μελέτη στελέχους σε βιοπροϊόντα. 
 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης είναι εμφανές ότι στελέχη μικροφυκών με 
τα χαρακτηριστικά των Stichococcus sp., Chlorella sp., κ.ά., μπορούν να αναπτυχθούν ανεμπόδιστα 
σε συνθήκες υψηλής περιεκτικότητας CO2. H χρήση ενός αυλωτού PBR για την καλλιέργεια τους 
ενισχύει περαιτέρω την απόδοση της βιομετατροπής CO2 σε ολικά βιοπροϊόντα. Με την 
προϋπόθεση ότι τα παραπάνω θα συνδυαστούν σε ένα αποτελεσματικό βιοδιυλιστήριο 3ης γενιάς, 
είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν μερικώς οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από βιομηχανικές 
μονάδες, παράγοντας ταυτόχρονα ποικίλα βιοπροϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Συνεπώς, η 
θετική επίδραση τέτοιων βέλτιστων τεχνολογιών στη βιο-οικονομία και στο περιβάλλον 
αναμένεται ιδιαιτέρως σημαντική τα επόμενα χρόνια. 
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