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Μοντελοποίηση 
του 
μεταβολισμού 
του γαλακτικού 
οξέος σε 
καλλιέργειες 
θηλαστικών 
κυττάρων 

(Υπολογιστική Έρευνα) Η τεχνολογία του 
ανασυνδυασμένου DNA έχει επιτρέψει 
την παραγωγή πλήθους πρωτεϊνών 
υψηλής αξίας όπως μονοκλωνικά 
αντισώματα, θρομβολυτικά, ορμόνες και 
ένζυμα με θεραπευτικές ιδιότητες. Για την 
παραγωγή των μονκλωνικών 
αντισωμάτων χρησιμοποιούνται ως επί το 
πλείστων καλλιέργειες θηλαστικών 
κυττάρων. Η παραγωγή γαλακτικού οξέος, 
ενός τοξικού μεταβολικού 
παραπροϊόντος, επηρεάζει αρνητικά την 
απόδοση της διεργασίας αλλά και την 
ποιότητα του τελικού προϊόντος. Στόχος 
της συγκεκριμένης διατριβής είναι να 
μελετηθεί ενδελεχώς ο μεταβολισμός του 
γαλακτικού οξέος σε θηλαστικά κύτταρα 
τύπου CHO και να αναπτυχθεί ένα 
δυναμικό μαθηματικό μοντέλο ικανό να 
προβλέψει με ακρίβεια την συγκέντρωση 
γαλακτικού οξέος στον βιοαντιδραστήρα. 
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Πειραματική 
μελέτη 

(Πειραματική Έρευνα) Η διαρκής αύξηση 
της βιομηχανικής δραστηριότητας 
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μικροβιακής 
παραγωγής 
βιοπλαστικών 
από απόβλητα 
της βιομηχανίας 
τροφίμων 

συντελεί στον αυξανόμενο όγκο αστικών 
και βιομηχανικών απορριμμάτων που 
επιβαρύνουν το περιβάλλον. Στόχος του 
μοντέλου της πράσινης ανάπτυξης και της 
κυκλικής οικονομίας είναι η 
ελαχιστοποίηση του όγκου των 
αποβλήτων από τις παραγωγικές 
διαδικασίες και η αξιοποίηση τους στην 
παραγωγή υλικών και προϊόντων φιλικών 
προς το περιβάλλον. Η παρούσα εργασία 
αποσκοπεί στην παραγωγή πλήρως 
βιοαποικοδομήσιμων πολυμερών (πολύ-
ύδροξυ αλκανοϊκών εστέρων) μέσω 
βακτηριακών καλλιεργειών. 
Συγκεκριμένα, ως πρώτη ύλη θα 
αξιοποιηθούν απόβλητα της βιομηχανίας 
παραγωγής τυροκομικών προϊόντων 
(τυρόγαλα). Μέσω της εφαρμογής 
στατιστικών τεχνικών σχεδιασμού 
πειραμάτων (Design of Experiments), θα 
γίνει ανάλυση της συσχέτισης των 
ιδιοτήτων των παραγόμενων 
βιοπλαστικών με τις συνθήκες 
καλλιέργειας για την βελτιστοποίηση της 
διεργασίας. 
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Κλιμάκωση 
παραγωγής 
βιομάζας 

(Πειραματική Έρευνα) Η ραγδαία 
ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας 
καλλιέργειας και αξιοποίησης βιομάζας 
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μικροφυκών μικροφυκών έχει δημιουργήσει πληθώρα 
νέων ‘πράσινων’ διεργασιών για την 
παραγωγή, μεταξύ άλλων, βιοντίζελ, 
ζωικών εμβολίων, ανασυδυασμένων 
πρωτεϊνών, συμπληρωμάτων διατροφής 
και χημικών υψηλής αξίας.  Εξαιτίας της 
ιδιαιτερότητας του φωτός ως μεταβλητή 
ελέγχου της διεργασίας, η μεταφορά 
βέλτιστων συνθηκών καλλιέργειας από το 
εργαστήριο σε πιλοτική ή βιομηχανική 
κλίμακα είναι ιδιαίτερα περίπλοκη. Στόχος 
της συγκεκριμένης εργασίας είναι να 
μελετήσει και να επιτύχει την κλιμάκωση 
βέλτιστων συνθηκών φωτοτροφικής 
καλλιέργειας από καλλιέργειες <1L σε 
φωτοβιοαντιδραστήρα 5-10L. Θα γίνει 
λεπτομερής ανάλυση των βαθμών 
ελευθερίας καθώς και των μεταβλητών 
που επηρεάζονται κατά την κλιμάκωση 
της διεργασίας. 
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(Υπολογιστική Έρευνα) Η συχνότητα 
εμφάνισης καρκίνου του μαστού έχει 
ξεπεράσει τα 45 κρούσματα ανά 100.000 
γυναίκες (2018) έχοντας το 2ο μεγαλύτερο 
ποσοστό θνησιμότητας από όλες τις 
μορφές καρκίνου. Ο καρκίνος του μαστού 
είναι μια ποικιλόμορφή ασθένεια που 
χρειάζεται εξατομικευμένη θεραπεία 
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μεταβολικών 
αποτυπωμάτων  

ανάλογα με το είδος και τη μορφολογία 
του καρκίνου. Η χρήση σύγχρονων 
τεχνικών ανάλυσης γονιδιώματος έχει 
συνεισφέρει στην ανακάλυψη νέων 
μορφών της ασθένειας. Πρόσφατα, μια 
ευρείας κλίμακας μεταγραφομική 
ανάλυση δειγμάτων ασθενών που 
διεξήχθη στο University College του 
Λονδίνου επέτρεψε την ταξινόμηση των 
τύπων του καρκίνου του μαστού σε 2 
ευρείες κατηγορίες ανάλογα με τα ενεργά 
τους γονίδια. Στόχος της παρούσας 
εργασίας είναι η υπολογιστική ανάλυση 
των μεταβολικών ροών βάση 
πειραματικών δεδομένων (τόσο in vitro 
όσο και in vivo) για την εύρεση διακριτών 
μεταβολικών αποτυπωμάτων μεταξύ των 
2 αυτών κατηγοριών καρκίνου του 
μαστού. 
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*περίπου 5 σειρές  και είδος διπλωματικής (πειραματική/ερευνητικήή ή βιβλιογραφική) 


