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Τίηινο Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ: 
Αίγεην γάια από Διιεληθέο απηόρζνλεο θπιέο_Μηα κεηαγνληδησκαηηθή πξνζέγγηζε 

Πνζό Φξεκαηνδόηεζεο: 170.000,00 € 

Δηάξθεηα Φξεκαηνδόηεζεο: 36 κήλεο 

Επηζηεκνληθή Υπεύζπλε:  
Καζ. Έθε Τζαθαιίδνπ 

 

Φηιηθόο πξνο ηνλ αλαγλώζηε ηίηινο: 
Η ραξηνγξάθεζε ηνπ κηθξνβηώκαηνο ηνπ Διιεληθνύ αίγεηνπ γάιαθηνο 

 

Επηζηεκνληθή Πεξηνρή: 
Γεσπνληθέο Δπηζηήκεο – Τξόθηκα  

 

Φνξέαο Πξνέιεπζεο θαη Φώξα:  
Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Αζήλα, Διιάδα 

 

Φνξέαο Υπνδνρήο:  
Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Αζήλα, Διιάδα 

 

Σπλεξγαδόκελνο Φνξέαο:  
Max Rubner Institut - Federal Research Institute of Nutrition and Food, 

Department of Microbiology and Biotechnology), Κίειν, Γεξκαλία 

 

Ιζηνζειίδα πξνβνιήο ηνπ Έξγνπ  

(αλ πθίζηαηαη): - 
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Ο βαζηθόο ζηόρνο ηνπ έξγνπ καο είλαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηερλνινγίεο αηρκήο γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπκε, γηα 

πξώηε θνξά ζηε ρώξα καο, κηα δηεμνδηθή εμεξεύλεζε ηνπ κηθξνβηώκαηνο ηνπ λσπνύ αίγεηνπ γάιαθηνο πνπ παξάγεηαη 

από Διιεληθέο απηόρζνλεο θπιέο αηγώλ. Σπγθεθξηκέλα: 

• Θα ξίμεη, γηα πξώηε θνξά, θσο ζην γεγελέο κηθξνβίσκα ηνπ λσπνύ αίγεηνπ γάιαθηνο πνπ παξάγεηαη από Διιεληθέο 

απηόρζνλεο θπιέο αηγώλ ρξεζηκνπνηώληαο σο θύξην εξγαιείν ηελ κεηαγνληδησκαηηθή πξνζέγγηζε. Η ζπκβαηηθή 

κηθξνβηνινγηθή αλάιπζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί επίζεο σο πνιύηηκν ζπκπιεξσκαηηθό αλαιπηηθό εξγαιείν 

• Θα ξίμεη, γηα πξώηε θνξά, θσο ζηνπο βαθηεξηνθάγνπο ηνπ λσπνύ αίγεηνπ γάιαθηνο πνπ παξάγεηαη από Διιεληθέο 

απηόρζνλεο θπιέο αηγώλ, ρξεζηκνπνηώληαο πξνζεγγίζεηο ηόζν ζε επίπεδν θαηλνηύπνπ όζν θαη γνληδηώκαηνο 

• Θα απνζαθελίζεη ην ηερλνινγηθό δπλακηθό ησλ ζηειερώλ θαζώο θαη νιόθιεξσλ κηθξνβηαθώλ θνηλνπξαμηώλ πνπ 

πξνέξρνληαη από λσπό αίγεην γάια από Διιεληθέο απηόρζνλεο θπιέο αηγώλ, ρξεζηκνπνηώληαο παξάιιεια 

ηερλνινγηθή θαη in silico αμηνιόγεζε (αιιεινπρία γνληδηώκαηνο) 

• Θα επηθπξώζεη ην ηερλνινγηθό δπλακηθό επηιεγκέλσλ ζηειερώλ θαη νιόθιεξσλ κηθξνβηαθώλ θνηλνπξαμηώλ κε 

ηπξνθνκήζεηο κηθξήο θιίκαθαο ρξεζηκνπνηώληαο αίγεην γάια (λσπό θαη παζηεξησκέλν) πνπ παξάγεηαη από 

Διιεληθέο απηόρζνλεο θπιέο  

 
Σύλνςε Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 
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Θεσξνύκε όηη ην πην ηζρπξό θαη θαηλνηόκν εξγαιείν ηεο εξεπλεηηθήο καο πξνζέγγηζεο είλαη ε κεηαγνληδησκαηηθή 

αλάιπζε, ηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα ξίμνπκε θσο ζην απηόρζνλν κηθξνβίσκα ηνπ Διιεληθνύ λσπνύ αίγεηνπ 

γάιαθηνο. Δηδηθόηεξα, ζα εθαξκνζηνύλ ε θπινγελεηηθή θαη ε shotgun κεηαγνληδησκαηηθή αλάιπζε. Παξάιιεια, ε θιαζηθή 

κηθξνβηνινγηθή αλάιπζε, ζπλνδεπόκελε από κνξηαθέο ηερληθέο, όπσο ε αιιεινύρεζε ησλ 16S rRNA θαη ITS γνληδίσλ, θαη ε 

rep-PCR, ζα ζπκπεξηιεθζνύλ σο ζπκπιεξσκαηηθά εξγαιεία, ηα νπνία ζα καο επηηξέςνπλ λα απνκνλώζνπκε θαη λα 

ηαπηνπνηήζνπκε ζηειέρε ώζηε λα δηεξεπλήζνπκε ην ηερλνινγηθό δπλακηθό ηνπο. Απηή ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζα επηηξέςεη, 

γηα πξώηε θνξά, ηελ πιήξε θαη ζπζηεκαηηθή πεξηγξαθή ηνπ κηθξνβηώκαηνο ηνπ Διιεληθνύ λσπνύ αίγεηνπ γάιαθηνο. 

Έλα αθόκε θαηλνηόκν ζηνηρείν ηνπ έξγνπ καο, κε ηελ έλλνηα όηη δελ έρεη δηεξεπλεζεί κέρξη ζηηγκήο, είλαη ε κειέηε ηεο 

πνηθηινκνξθίαο ησλ βαθηεξηνθάγσλ ηνπ λσπνύ αίγεηνπ γάιαθηνο, ε νπνία ζα βαζηζηεί θαη πάιη ηόζν ζηε θαηλνηππηθή 

πξνζέγγηζε όζν θαη ζηε γνληδησκαηηθή αλάιπζε. Οη βαθηεξηνθάγνη ζα απνκνλσζνύλ ρξεζηκνπνηώληαο έλα επξύ θάζκα 

εξγαζηεξηαθώλ ζηειερώλ αλαθνξάο νμπγαιαθηηθώλ βαθηεξίσλ (LAB) θαζώο θαη ζηειέρε LAB πνπ ζα απνκνλσζνύλ ζην 

παξόλ έξγν. Οη βαθηεξηνθάγνη ζα ραξαθηεξηζηνύλ κε βάζε ην θάζκα μεληζηή θαη ζα ηαπηνπνηεζνύλ κε Μηθξνζθνπία ΤΔΜ 

θαζώο θαη κε αιιεινύρεζε γνληδηώκαηνο. Απηή ε εξγαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα ηνπ Dr. 

Charles Franz [Max Rubner Institut (MRI), Federal Research Institute of Nutrition and Food, Department of Microbiology and 

Biotechnology, Kiel, Germany], ε νπνία ζεσξείηαη κεηαμύ ησλ θνξπθαίσλ νκάδσλ παγθνζκίσο ζηνπο βαθηεξηνθάγνπο ηνπ 

γάιαθηνο. 

 
Πξσηνηππία ηνπ Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 
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• Γαθηπιηθό απνηύπσκα ηνπ γεγελνύο κηθξνβηώκαηνο ηνπ αίγεηνπ γάιαθηνο, ζπκπεξηιακβάλνληαο δείγκαηα γάιαθηνο από απηόρζνλεο 

Διιεληθέο θπιέο θαη ζηνρεύνληαο ηνπο πξν-ηερλνινγηθνύο κηθξννξγαληζκνύο, π.ρ. LAB θαη δύκεο, θαζώο θαη αιινησγόλνπο θαη 

παζνγόλνπο κηθξννξγαληζκνύο 

• Χαξαθηεξηζκόο ησλ βαθηεξηνθάγσλ ηνπ Διιεληθνύ λσπνύ αίγεηνπ γάιαθηνο ώζηε λα ειεγρζεί ε ιπηηθή δξάζε ηνπο έλαληη πηζαλώλ 

ελαξθηήξησλ θαιιηεξγεηώλ πνπ ζα επηιεγνύλ γηα ηελ παξαγσγή Διιεληθώλ γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ 

• Απνζαθήληζε ηνπ πξν-ηερλνινγηθνύ δπλακηθνύ ηνπ κηθξνβηώκαηνο ηνπ αίγεηνπ γάιαθηνο, ώζηε λα επηιέμνπκε ζηειέρε θαη νιόθιεξεο 

κηθξνβηαθέο θνηλνπξαμίεο γηα λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπκε σο εθθηλεηέο ζηελ παξαγσγή λέσλ γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ.  

• Παξαγσγή δύν λέσλ ηπξηώλ από αίγεην γάια, δειαδή (α) έλα καιαθό, θξέζθν ηπξί από παζηεξησκέλν αίγεην γάια ρξεζηκνπνηώληαο 

επηιεγκέλα ζηειέρε πνπ απνκνλώζεθαλ θαη ραξαθηεξίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παξόληνο έξγνπ, θαη (β) έλα ζθιεξό ηπξί 

σξίκαλζεο από λσπό αίγεην γάια ρσξίο ρξήζε εθθηλεηώλ αιιά ζηεξηδόκελνη ζην γεγελέο κηθξνβίσκα ηνπ γάιαθηνο 

Τν ηαμίδη καο, ην νπνίν μεθηλά από ην λσπό αίγεην γάια θαη ην κηθξνβίσκά ηνπ, θαη επηζηξέθεη ζε απηό ην πνιύηηκν πιηθό 

κεηαηξέπνληάο ην ζε λέα γαιαθηνθνκηθά πξντόληα ρξεζηκνπνηώληαο σο εθθηλεηέο κέιε ηνπ δηθνύ ηνπ κηθξνβηώκαηνο, είλαη έλα ηαμίδη πνπ 

ην αίγεην γάια από Διιεληθέο απηόρζνλεο θπιέο αμίδεη πνιιέο δεθαεηίεο ηώξα. Πεξηκέλνπκε όηη ην ηαμίδη απηό ζα απνθαιύςεη 

ηερλνινγηθνύο ζεζαπξνύο, θαη, γηαηί όρη, θαη πεξηνξηζκνύο πνπ θξύβνληαη κέζα ζην αίγεην γάια. Η γλώζε πνπ ζα ζπζζσξεπηεί ζα 

ιεηηνπξγήζεη σο ζεκέιηνο ιίζνο γηα ηελ νξζνινγηθή θαη δεκηνπξγηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ αίγεηνπ γάιαθηνο πξνο όθεινο ηεο επηζηεκνληθήο 

θαη βηνκεραληθήο θνηλόηεηαο ζηελ Διιάδα. 

 
Αναμενόμενα αποτελέςματα & Αντίκτυποσ του Ερευνητικοφ Έργου 
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Θεσξνύκε όηη ε ρξεκαηνδόηεζε ηεο Έξεπλαο θαη ηεο Καηλνηνκίαο απνηειεί αθξνγσληαίν ιίζν ηόζν γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο Διιεληθήο Δξεπλεηηθήο Κνηλόηεηαο όζν θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο. Απηό ηζρύεη ηδηαίηεξα γηα ηηο 

ιεγόκελεο εθαξκνζκέλεο επηζηήκεο, όπσο ζηελ πεξίπησζή καο. 

Αλακέλεηαη όηη ε επηηπρήο πινπνίεζε ηνπ παξόληνο έξγνπ ζα εληζρύζεη ηε ζέζε ηεο νκάδαο καο, θαη ηδίσο ησλ λέσλ 

επηζηεκόλσλ πνπ εκπιέθνληαη, ζηνλ ηνκέα ηεο Δπηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Τξνθίκσλ. Απηό, κε ηε ζεηξά ηνπ, ζα εληζρύζεη 

ηε ζέζε καο (α) ζηελ δηεθδίθεζε ρξεκαηνδόηεζεο ηεο έξεπλαο ζε εζληθό, επξσπατθό θαη δηεζλέο επίπεδν θαη (β) ζηελ 

αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ κε ηελ Διιεληθή Βηνκεραλία Γάιαθηνο. 

Θα εληζρύζεη, επίζεο, ηε ζέζε καο ζηνλ ηνκέα ηνπ κε αγειαδηλνύ γάιαθηνο, ην νπνίν ζπλερώο πξνζειθύεη ηελ 

πξνζνρή ησλ εξεπλεηώλ παγθνζκίσο ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηνπ ζεκαζίαο, ηδηαίηεξα γηα ηηο κεηνλεθηηθέο 

πεξηνρέο, όπνπ ε αγξνηηθή νηθνλνκία είλαη ειάρηζηα δηαθνξνπνηεκέλε θαη νη επθαηξίεο απαζρόιεζεο πεξηνξηζκέλεο. 

 
Η ζεκαζία ηεο ρξεκαηνδόηεζεο 
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